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APRESENTAÇÃO

Estimados Maristas de Champagnat:

Faz poucos meses, tivemos a grande 
alegria de entregar-lhes o documento 
“Em torno da mesma mesa” – A voca-
ção dos leigos maristas de Champag-
nat. Desejamos que seja para todos 
um bom instrumento para aprofundar 
e crescer na resposta generosa ao 
chamado que Deus nos faz, através 
do carisma transmitido por Marcelino 
e tantos Irmãos.

Como sabem, esse documento foi 
redigido a partir de noventa e dois 
testemunhos vocacionais de leigos 
maristas, de diferentes países e con-
tinentes. O texto foi enriquecido com alguns extratos dos mencionados testemunhos, para 
dar-lhe maior vitalidade e proximidade. Ao escolhermos apenas uns poucos testemunhos, em 
meio a tanta vida tocada pelo Espírito, sentimos que não podíamos desperdiçar esse tesouro 
que nos fora oferecido. Por isso, decidimos publicar, integralmente, essas histórias vocacio-
nais, na página web www.champagnat.org, traduzidas às quatro línguas oficiais do Instituto. 
Podem encontrá-las na área Leigos Maristas, voz do menu Experiências de vida – Vocação 
pessoal.

Agora, queremos oferecê-las em outro formato, adaptado ao esquema do documento “Em 
torno da mesma mesa”. Consideramos que estas Pinceladas de vida marista leiga podem 
tornar-se um valioso complemento para aprofundar, a partir da própria vida, nossa vocação 
marista, seja qual for nosso estado de vida. As diferentes sensibilidades pessoais e culturais, 
que ocorrem em toda extensão do mundo marista, encorajarão, sem dúvida, nossa própria 
resposta vocacional.

Por isso, apresentamos estas pinceladas de vida seguindo o mesmo esquema do documento, 
nos capítulos e parágrafos, mesmo se algumas delas pudessem constar perfeitamente em vá-
rias passagens. Sugerimos que o leitor, ou a leitora, leia primeiramente um capítulo ou parte 
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dele; em seguida, se assim desejar, mergulhe na vida que o envolve, para ativar em si mesmo/a 
o carisma partilhado por tantos maristas. Aconselhamos fazer uma leitura pausada e orante 
dos testemunhos que “tocam” mais intimamente nosso coração e assim entrar em maior co-
munhão com tantos maristas – homens e mulheres, adultos e jovens – que procuram acolher 
e internalizar o carisma de Marcelino.

Desejamos que essa comunhão nos faça experienciar com mais força o dom de nossa Família 
Marista, na Igreja, e que Jesus, Maria e Marcelino estejam mais presentes entre nós, através 
dessa vida partilhada.

Fraternalmente,

 Secretariado Ampliado dos Leigos: 
 Afonso Murad, Ana Sarrate, Linda Corbeil, Pau Fornells e Tony Clark

Roma, 8 de dezembro de 2009
Festa da Imaculada Conceição
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A VOCAÇÃO  

DO LEIGO MARISTA

Os leigos maristas 

A primeira coisa que me chamou a atenção 
quando tive a oportunidade de conhecer 

uma comunidade marista, foi o jeito com que 
as pessoas eram acolhidas e a forma como eu 
mesma fui bem recebida. Falavam sempre de 
“Família Marista” e isso me soava bem ao co-
ração. A imagem cativante da Boa Mãe, aquela 
que acolhe, que guarda a todos,  tornou-se para 
mim, sinal de congregação de todos em redor da 
mesa da Eucaristia. Eu não entendia bem o que 
era ser Marista, mas via que tinha algo diferente. 
Não se tratava apenas da educação, mas do jeito 
de acolher, da forma de tratar e olhar as pessoas, 
do jeito de sentir o amor de Deus e desejar que 
as outras pessoas também se sentissem amadas 
por Ele. (Brasil) 

Fiquei atraído por alguns aspectos da perso-
nalidade de Champagnat e algumas circuns-

tâncias de sua vida: suas dificuldades como es-
tudante, no seminário, e a maneira como se es-
forçava para superá-las; sua mescla de audácia e 
perseverança, sua indignação contra o professor 
que maltratava as crianças; sua devoção a Maria, 
sua imagem com o dedo mostrando o céu, seu 
sofrimento diante daqueles que desconhecem 
Deus... Imagens que na ingenuidade da infância 
eu identificava com os Irmãos que eram meus 
professores, como se de alguma maneira todos 
fossem Marcelino. (Espanha) 

Ser recebida pelos irmãos em sua própria ca-
sa é, para mim, um privilégio. Sinto-me logo 

à vontade como em minha família; gosto muito 
da sua simplicidade e do seu sentido de humor. 
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Os irmãos têm também um grande sentido de 
festa. Aprecio os momentos de oração com 
eles. (Canadá) 

No início, achava estranho o comporta-
mento das pessoas muito livres, no trato 

de seus pensamentos e idéias, sem ter aquela 
tradicional subordinação hierárquica e rígida. 
As pessoas pareciam trabalhar mais alegres e 
confiantes umas nas outras. Com o passar do 
tempo, e conhecendo melhor a Instituição co-
mo um todo, passei a entender a razão dessa 
diferença no modo como éramos tratados pelos 
Irmãos, com carinho, poderia dizer ternura até, 
compreensão, rigor, quando necessário, mas, 
sem perder o respeito pela figura humana do 
funcionário. (Brasil) 

Sim, sou marista. Sinto-me marista porque 
quando falo de uma obra marista utilizo a pri-

meira pessoa do plural (nossos colégios, nossos 
grupos...). Considero-me marista porque sinto 
como meu coração bate e vibra com as crianças 
e os jovens, com suas ilusões, com seus proble-
mas, com suas preocupações, isto é, com suas 
realidades. Também porque me identifico com 
o sonho e o projeto de Marcelino Champagnat. 
(Espanha) 

Tenho a convicção de que a única coisa que 
muitas pessoas esperam é um convite para 

pertencer à Família Marista. É meu desejo poder 

continuar fazendo um convite direto a tantas 
pessoas, porque sei que é a única coisa que 
esperam para colocar seus dons a serviço dos 
demais e, assim como aconteceu comigo um dia, 
poderão chegar a Jesus através do caminho ma-
rista. (Colômbia) 

Ser marista tem para mim uma força prodigio-
sa, cada vez mais rica, mais motivadora.  Esta 

vocação me coloca na posição de proximidade e 
de fraterna presença para muitas possibilidades, 
apesar de a sociedade exaltar, em geral, o indivi-
dualismo e de as pressões para abandonar tudo 
serem muito fortes. (Brasil) 

Sou discípulo de Jesus, do jeito de Champag-
nat, porque ele me tornou feliz. Porque ele 

faz sentir-me uma pessoa melhor e viver mais 
plenamente. Ainda, porque a vida de seus outros 
seguidores me seduziu: sou marista por contágio. 
(Espanha) 

A vocação marista leiga 
e a vocação de Irmão 

A atração que eu sentia estava ligada ao com-
promisso de vida dos Irmãos, sua preocu-

pação com o próximo em geral, e sua disponi-
bilidade a entregar a vida pelos jovens. Concre-
tamente, esse contato tinha menos a ver com 
as matérias a ensinar e mais com as atividades 
desportivas, as convivências e festividades. Era 
nesses momentos que eu experimentava a hu-
manidade e a generosidade de espírito de vários 
Irmãos. (Austrália) 

Sinto que os Irmãos da comunidade de N, 
com idade já avançada, permanecem vivos, 

ardentes e fecundos. Visitá-los, ouvi-los e envol-
vê-los em nossas atividades pastorais é “beber 
da água da fonte”, fonte que continua jorrando 
sabedoria, humildade e coragem. Na comunida-
de, encontramos reunidos os Irmãos que deram 
a vida pela educação e pela missão marista. Com 
sabedoria, transformam o desafio das enfermi-
dades e sofrimentos em santidade. Muitas vezes, 
com sorriso e firmeza nos ensinam a deixar Deus 
trabalhar em nós, pela docilidade ao Espírito 
Santo. (Brasil) 
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A transmissão de um dom:  
o carisma marista

Nunca senti pressão, nem nunca alguém me 
quis convencer. Foi sempre através de um 

testemunho humilde que essas pessoas, sobre-
tudo alguns Irmãos, me demonstraram o sentido 
da obra de Marcelino. (Canadá) 

Quando reflito sobre o que foi que me condu-
ziu ao carisma marista, posso apenas dizer 

que foi a maneira como eu vi os Irmãos encarnar 
este carisma. Estas pessoas foram uma bênção 
para mim e, com suas vidas, me ajudaram a en-
tender o que realmente significa ser marista. A 
compaixão de Marcelino Champagnat, seu cará-
ter prestativo, sua decisão e perseverança, sua 
ampla visão das coisas, sua paixão pelo ensino, 
percebi-os na minha relação com vários Irmãos. 
Esses homens tornaram Champagnat vivo para 
mim, com sua simplicidade e compaixão, com 
suas decisões e com seu olhar. (U. S. A.) 

Ao longo destes anos na escola eu conheci de 
perto os Irmãos maristas, sua vida e sua ma-

neira de pensar. Sua vida consagrada à missão, 
seu esforço contínuo voltado para a educação 
das crianças, sua humildade, sua fé em Deus e 
sua devoção à Virgem, tudo isto torna-os um 
modelo a ser seguido e influenciou radicalmente 
minha vida e minha maneira de pensar. Sou cons-
ciente de que, seja qual for o meu futuro, seja 
qual for o lugar onde necessitarão de meus servi-
ços, meu objetivo continuará sempre o mesmo, 
isto é, dedicar minha vida a serviço dos outros e 
realizar o meu sonho, que é o mesmo de Cham-
pagnat. (Grécia) 

Em minha passagem pelo colégio tive vários 
Irmãos como professores. Mas foi principal-

mente na idade de 12 a 14 anos, que tive mais 
consciência de conhecer o carisma marista e de 
me sentir atraído por ele. O que eu tinha des-
coberto em Marcelino e nos primeiros Irmãos e 
tanto me entusiasmava? A personalidade de Mar-
celino que emanava dos escritos, sua proximida-
de com as crianças, com os jovens e os Irmãos, 
seu amor por eles, sua compreensão e afabili-
dade, sua capacidade de se comover diante das 
necessidades e suas tentativas para encontrar 
respostas... E me entusiasmava também o seu 
projeto, que não era exatamente «seu». Ele tinha 

um tesouro e não admitia dúvidas no propósito 
de fazê-lo chegar aos demais. Para mim, tudo 
quanto eu descobria via-o concretamente nos 
Irmãos que me cercavam. (Espanha) 

Admirados com a acolhida dos Irmãos, seu 
espírito de família e sua simplicidade, nos 

sentimos atraídos pelo carisma deles e de Mar-
celino Champagnat. Aquilo se encaixava bem em 
nosso compromisso com os mais pobres e com 
as crianças e jovens. Aderimos, como simpati-
zantes, à Associação dos ex-alunos da escola 
marista. (França) 

Meus primeiros contatos com os Irmãos ma-
ristas foram muito gratificantes, pois eles 

me abriram as portas, apesar de ser um completo 
desconhecido, tendo chegado ali como um subs-
tituto. O carisma de nosso fundador se refletia 
neles, principalmente no Ir. Félix Aldunate, já fa-
lecido, que nos contagiava com sua alegria, seu 
sorriso indescritível e sua capacidade de estar 
sempre próximo de todos. Não foi difícil entrar 
no mundo maravilhoso dos maristas. Fiquei logo 
encantado com sua pedagogia, com sua presen-
ça, simplicidade, humildade e disponibilidade 
para com os mais necessitados, principalmente 
as crianças e os jovens. (Paraguai) 

De um coração agradecido nasce uma respos-
ta generosa. Ao olhar o que se passou em 
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minha vida, com espírito reconhecido descubro 
a vivência alegre e feliz de uma infância privile-
giada, no contato com os Irmãos, o que foi para 
mim uma experiência que cativou meu coração. 
A acolhida fraterna, o convite respeitoso e a de-
dicação generosa são atitudes que entusiasmam 
e contagiam. (Espanha)  

Além de excelentes professores da área de 
conhecimento em que atuavam, o carisma, 

o jeito de ser e de nos tratar, era o que fascina-
va. Convivi com professores maristas durante 7 
anos: período importante na  construção de meu 
caráter, na formação e aquisição de valores es-
senciais à fé e à vida.  O que me cativou profun-
damente no convívio com os Irmãos, foi o senti-
mento constante e permanente de acolhimento, 
muita alegria, partilha e simplicidade. (Brasil) 

Quando comecei a trabalhar com os Irmãos 
maristas, era nada mais do que uma pessoa 

que queria ganhar a vida, procurando trabalhar 
e ter bom desempenho como profissional... Mas 
pouco a pouco fui entrando no mundo marista. É 
impossível trabalhar em um colégio marista e não 
sentir-se chamado a viver como eles. (Paraguai)  

O que me cativou no mundo marista que co-
nheci, quando tinha meus 16 anos?

• A magia das experiências comunitárias, nas 
festas. Cantar junto com 500 jovens a todo 
pulmão, animados por uns vinte Irmãos, entu-
siastas, cheios de vida. Era impossível deixar 

meu coração indiferente, assim como os de 
muitos outros.
• Fiquei apaixonada pela alegria de viver que se 
percebia na convivência, pelo testemunho feliz 
de pessoas consagradas, o empenho e a vitali-
dade que demonstravam naquilo que faziam...
• Fiquei entusiasmada pela originalidade e pela 
intensidade com que nos conduziam a Jesus. 
Eram maristas apaixonados pela pessoa de 
Jesus. A simplicidade e o calor do trato faziam-
nos sentir que não éramos estranhos, nem 
atrapalhávamos em seus espaços; éramos mais 
do que um recurso humano para cumprir uma 
tarefa, pois queriam viver conosco uma experi-
ência de missão partilhada.
• Fiquei encantada pela segurança e confian-
ça que depositavam no grupo. Sempre recebia 
um eco positivo do que eu fazia, sentíamos 
que satisfazíamos as expectativas da missão. 
Essa sensação para um jovem e inseguro co-
ração, o reconforta, empenha e entusiasma. 
(Chile)

Os Irmãos Maristas deixaram nossa cidade em 
1995. Faltava o jeito de Maria que tanto me 

havia cativado.  Como ensinar o jeito de Maria 
que parecia transbordar do coração?  Como levar 
adiante a obra iniciada pelos Irmãos sem esque-
cer as raízes? (Brasil)

O Ir. Anthony lecionava uma matéria aos alu-
nos dos anos mais adiantados, que se in-

titulava «Ciência moral». Tratava de observar a 
vida a partir de um ponto de vista não-religioso. 
Ele interpelava os estudantes e os estimulava a 
dar idéias a respeito do que estava bem e do que 
estava mal. A classe tinha alunos de todos os 
credos e o Ir. Anthony tinha o cuidado de não dar 
um enfoque explicitamente cristão a seus ensina-
mentos. (Sri Lanka) 

São Marcelino Champagnat, 
nossa inspiração  
para seguir Jesus

São Marcelino Champagnat é o santo que me 
encantou pelo amor pleno a Jesus e a con-

fiança filial em Maria. Sempre atento aos aconte-
cimentos e às pessoas, nos ensina a vislumbrar 
caminhos novos, com perseverança. (Brasil) 
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Minha primeira experiência com a educação 
marista consistiu em observar a dedicação 

dos Irmãos e seu amor aos jovens. Fiquei im-
pressionada com sua sinceridade e o desejo que 
eles tinham de chegar a compreender a vida dos 
estudantes que eram “afetivamente” marginali-
zados. Sentia-me cativada pela paciência e com-
preensão que os Irmãos demonstravam, quando 
procuravam atender com solicitude a todos os 
alunos da minha escola. (Austrália) 

Eu queria saber o que aquele homem tinha de 
tão especial para criar essa atmosfera de sim-

patia em torno de sua memória. Claro, uma me-
mória tornada viva por outros homens imbuídos 
de sua mesma paixão. De outro modo, não se 
explicaria sua atualidade no tempo. Devorei en-
tão com encantamento o livro do Ir. João Batista, 
primeiro biógrafo de Champagnat. Ali encontrei 
um coração cativado pelo Senhor e, por isso, 
um coração que abrigava enorme ternura pela 

pessoa humana e empenho total pelo pequeno e 
desvalido. (Brasil)  

Marcelino entrou para ficar, e senti que final-
mente eu estava no meu lugar. Invadiu-me 

uma espécie de alegria com pranto e, à noite, 
voltei a rezar com a gravura e senti uma sensação 
como de estar enamorada: uma doçura na alma, 
e grande paz. (El Salvador) 

Tento cada dia trilhar os passos de Marcelino 
e seguir seu exemplo de vida. Procuro viver 

conforme Marcelino viveu, na simplicidade e 
humildade, buscando sempre estar na presença 
de Deus, e confiando profundamente em Maria. 
(Brasil) 

O que mais ressoava em mim, com relação a 
Marcelino, era sua forma de liderar através 

do exemplo. Nunca esperava ou pedia a seus 
Irmãos o que não tivesse feito antes. Eu sempre 
pensei que a liderança fosse uma questão de 
serviço, isto é, de servir os demais, e isto era 
exatamente o que fazia Marcelino. Ele se esfor-
çava em inspirar nos seus companheiros o sonho 
audaz que tinha dentro de si mesmo e o fazia 
através de uma permanente consulta e constan-
te comunicação com seus irmãos, através das 
visitas e com as cartas que escrevia. Sua decisão 
e perseverança, diante dos obstáculos que pa-
reciam invencíveis, são uma fonte de inspiração.  
(Austrália) 

Não tenho consciência de um momento es-
pecífico que marque o “início” de minha re-

lação mais estreita com o carisma de Marcelino. 
Mas tem sido passo a passo, no dia a dia, gota 
a gota, que me fui preenchendo de sua vivência 
e fazendo-a minha em muitos aspectos. Sempre 
me impressionou sua força, sua audácia apesar 
das dificuldades, sua confiança, sua disponibi-
lidade e, sobretudo, seu amor aos pequeninos. 
Percebo esse seu espírito em muitas pessoas, ao 
meu redor, que crêem nesse amor e vivem essa 
confiança. (Espanha) 

Tivemos a sorte de passar alguns dias em 
Roma. Quando o Ir. Seán Sammon presen-

teou cada um com o exemplar do seu livro Um 
coração sem Fronteiras – Vida e missão de São 
Marcelino Champagnat, alguns pediram que des-
se seu autógrafo com uma dedicatória, coisa que 
fez amavelmente. As palavras que escreveu para 
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mim foram estas:
Querido N: Obrigado por sua visita e por tudo o que faz 
para viver e promover o sonho de Marcelino. Que desfrute 
de sua estada em Roma e deste pequeno livro. Com afeto, 
Seán. 
As palavras de Seán falando-me para promover o 
sonho de Marcelino, continuam tendo um signifi-
cado e um estímulo ainda maior de quanto pen-
sei naqueles momentos. Referindo-me à minha 
própria espiritualidade e às implicações do meu 
papel de educador e leigo marista, acredito que é 
muito importante ter uma disposição de sinceri-
dade e justiça para com as pessoas. Minha espi-
ritualidade integra tudo o que faço. Champagnat 
foi um homem do seu tempo, um homem prático 
e de grande coração. Era estimado, e muitos 
decidiram segui-lo porque era aberto e honesto, 
pessoa justa, compassiva e autêntica. Eu espero 
que algo disso possa ser evidenciado naquilo que 
sou chamado a ser e desejo esforçar-me para 
projetá-lo em minha vida. (Austrália) 

Marcelino modelou minha vida como pessoa 
e ajudou a melhorar a sua qualidade como 

pessoa que vê o próximo e busca ajudá-lo, ou 
pelo menos, escutá-lo.  Melhorou minha qua-
lidade de vida como cristã, vivendo a fraterni-
dade e a solidariedade. Marcelino também me 
influenciou através do amor que tinha por Maria, 
mesmo sem substituir Cristo que é nosso cen-
tro. (Colômbia) 

Começamos a ler, a meditar, contemplar e re-
zar a vida deste grande homem. Ele nos ca-

tivou, inquietou e nos fez pensar. Descobrimos 
em sua vida o testemunho de grandes valores, 
como o amor pelas crianças e pelos jovens mais 
pobres e a todos os seus irmãozinhos, a fé em 
Deus que nos acompanha e protege sempre, o 
amor ao trabalho, que nos dignifica e nos faz 
corresponsáveis na criação. Além do amor e da 
confiança em Maria, a Boa Mãe, descobrimos 
o espírito de família que acolhe, acompanha 
e apoia; a ousadia e a criatividade para dar 
respostas aos problemas. Eles demonstravam 
coragem para levar adiante sua missão; audácia 
e firmeza para tornar possível o que parecia 
impossível; simplicidade e humildade para viver 
tudo como manifestação do amor de Deus. “Se 
o Senhor não constrói a casa, em vão se cansam os 
operários”. Quanta vida, quanta paixão, quanto 
amor! Assim é Marcelino: pai, testemunha e 
modelo. (Bolívia) 

À medida que fomos avançando profissional-
mente e com as experiências que tivemos na 

formação à espiritualidade, eu fui me impregnan-
do do pensamento de Marcelino Champagnat, 
que vejo como um homem simples, de visão 
clara e de fé inquebrantável em Deus. A herança 
que nos deixou de sua inteira confiança em Ma-
ria também me cativou. De certa maneira é um 
equilíbrio perfeito de fortaleza e de compaixão. 
Basta entrar em uma escola marista e esta visão 
fica naturalmente evidente. (Austrália) 

Sei que o chamado a ser marista supõe uma 
identificação muito mais genuína com a sen-

sibilidade e a resposta de São Marcelino Cham-
pagnat ao chamado de Deus em sua vida. Foi 
isso que, desde aquele primeiro acampamento, 
cativou meu coração: a busca sincera da escuta 
da vontade de Deus em minha vida. (Brasil) 

Fico impressionado com a capacidade de Mar-
celino para sonhar algo novo, e passar a vida 

procurando realizá-lo. Sem outro apoio senão 
Deus, sem outras seguranças, com muitos obs-
táculos... mas, confiando. Fico fascinado pelas 
maravilhas que o Senhor opera em quem Nele 
confia e se deixa levar aonde ele quer conduzir.  
(Espanha) 

No trabalho e na vida enfrento momentos em 
que a desesperança parece querer entrar 

no meu coração. Nesses momentos penso na 
garra, no otimismo e na audácia de Marcelino e 
isso me reencanta e enche de entusiasmo o meu 
coração. (Brasil) 

Os Irmãos Maristas, e com eles Marcelino 
Champagnat, entraram a fazer parte de mi-
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nha vida, quando eu tinha nove ou dez anos e 
ia ao cinema, aos sábados, no colégio de meus 
primos. Ganharam meu coração com algo bem 
simples e marista: eles sabiam quem eu era e 
meu nome, enquanto que a professora de meu 
colégio público – o melhor da cidade – precisava 
sempre consultar a lista escrita dos alunos para 
se lembrar de meu nome... E eles me viam ape-
nas uma vez por semana! Em minha cabeça de 
criança aquele era um sinal de amor que, anos 
mais tarde, se transformou numa verdade peda-
gógica: “Para educar as crianças é preciso amá-las todas 
da mesma maneira”. (Argentina) 

O que mais me impressionou na vida de Mar-
celino foi a sua perseverança e empreen-

dedorismo. Numa época de dificuldades e de 
repressão contra os religiosos, ele conseguiu rea-
lizar o sonho de erguer sua irmandade, buscando 
forças na fé e na confiança em Maria, nossa Boa 
Mãe. A construção de L’ Hermitage, quebrando 
rochas para erguer sua casa, é impressionante. 
Mostra a sua força de vontade que nenhuma ro-
cha foi capaz de intimidar. Exemplo maior do que 
esse a ser seguido não existe.  (Brasil) 

Quando temos um problema particularmente 
difícil, ou aumenta sobre nós, educadores, 

o impacto negativo do ambiente social e familiar 
da atualidade, procuro recordar que Marcelino 
enfrentou muitos obstáculos, em seu tempo e 
nunca perdeu a esperança. Um marista não deve 
nunca desesperar. (Irlanda) 

Em Marcelino quero destacar:
- A determinação em realizar um sonho.

- A consciência das próprias limitações, mas 
com a certeza de que somos capazes de supe-
rá-las. (Brasil)

Em meu trabalho procuro imitar o profundo 
respeito que Marcelino tinha pelos alunos 

e sua amabilidade com as crianças; seu otimis-
mo, o trabalho para desenvolver as qualidades 
de seus discípulos e sua convicção de que eles 
eram bons. Fiquei sempre muito impressionado 
com a sua imitação de Cristo e seu firme com-
promisso em favor dos mais pobres e necessita-
dos. (Alemanha) 

Eu fiquei impressionado com a vida de Marce-
lino e com suas atitudes diante dos proble-

mas. Eu gostava muito do seu modo de arregaçar 

as mangas e de buscar as soluções práticas, por-
que isto estava sintonizado com as atitudes que 
eu mesmo já procurava ter. Acima de tudo, eu 
compartilhava seu profundo respeito e carinho 
pelos jovens mais necessitados e marginalizados. 
(Reino Unido)  

Marcelino também dizia aos Irmãos para que 
procurassem passar todo o tempo possível 

com as crianças. Passei muito tempo no colégio e 
foram muitas as conversas que tive nos pátios, as 
visitas que fiz à capela, as orações pela manhã, o 
tempo vivido em grupos de oração e de vida cris-
tã, o tempo que os Irmãos me dedicaram, acom-
panhando-me na concretização de um projeto 
pessoal de vida, sempre a partir de uma chave, 
que é a fé, a coerência e a VIDA (assim mesmo, 
com maiúsculas). Todas essas experiências pene-
traram fundo em meu coração. (Espanha) 

Para Marcelino, cada pessoa é feita à imagem 
de Deus e, por isso, tem um valor inestimável 

e está destinada a ser feliz. Marcelino ficou pro-
fundamente comovido com aquele jovem, Mon-
tagne, que, por pouco, morreu sem ter ouvido 
falar de Deus. Esse valor que o Pe. Champagnat 
dava à vida me interpelou e me deu o gosto de 
vivê-la, dia após dia. (Canadá) 

Hoje posso dizer que o fato de ter conhecido 
Marcelino me tornou uma pessoa mais feliz, 

e isso por várias razões: 
- Despertou e continua mantendo vivo o meu 
interesse pelos outros, pela minha Igreja, por 
ser parte dela.
- Me fez reconhecer que devo comprometer-
me, evitando o fanatismo, respeitando os 
outros em suas crenças. 
- Fez-me desejar na minha vida não apenas 
dinheiro, mas algo mais, algo que o transcen-
da, através da simplicidade; 
- Sinto-me orgulhoso de ser cristão, seguidor 
de Jesus no estilo de Marcelino, com a ajuda de 
Maria. Vejo coerência em minha vida de família, 
na vida cristã e marista. (Guatemala) 

O que mais ressoava em mim, com relação a 
Marcelino, era sua forma de liderar através 

do exemplo. Nunca esperava ou pedia a seus 
Irmãos algo que não tivesse feito antes. Eu sem-
pre pensei que a liderança era uma questão de 
serviço, isto é, de servir os demais, e era isto, 
exatamente, o que fazia Marcelino. Ele se esfor-
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çava por inspirar em seus companheiros o sonho 
audaz que tinha dentro de si mesmo, e fazia-o 
através de uma permanente consulta e constan-
te comunicação com seus Irmãos, através das 
visitas e das cartas que escrevia. Ele agia, como 
diz o adágio popular: “Quando você serve de guia, de 
vez em quando olhe para trás, para ver se os outros real-
mente o estão seguindo, para não perdê-los e não avançar 
sozinho”. Sua decisão e perseverança diante dos 
obstáculos, que pareciam invencíveis, são uma 
fonte de inspiração. (Austrália) 

Três dimensões da uma única 
vida: missão, vida partilhada 
e espiritualidade

Um dos pilares de minha vida marista es-
tá no fato de compartilhar minha fé em 

fraternidade, como lugar de encontro de um 
grupo de pessoas que creem em Deus e que 
vivem o seguimento do Cristo segundo o esti-
lo de Marcelino. Outro pilar muito importante 

é o testemunho, que procuro viver acompa-
nhando um grupo de jovens universitários em 
seu crescimento de fé, e também através de 
minha opinião e de um estilo de presença nos 
diferentes lugares onde se desenvolve minha 
vida, como no trabalho, na família... Há tam-
bém o espírito de família, que se reflete tanto 
em minha própria família (pais e irmãos), como 
na fraternidade e com meus amigos. Merece 
uma menção importante o fato que, com mi-
nha noiva, estou dando os passos necessários 
para formar uma nova família, e a maneira, as 
características daquilo que desejamos formar: 
será um reflexo fiel de minha vivência pessoal e 
de fé. (Espanha)  

Encontrei uma fraternidade com estilo marista, 
isto é, com confiança no outro; fé em Deus, 

em nossa Boa Mãe, nos irmãos, nas pessoas e 
em mim mesmo; solidariedade, presença junto 
aos pobres e para os pobres, a possibilidade de 
devolver algo daquilo que recebi, por graça de 
Deus, e a convicção de que a educação é o meio 
para salvar a humanidade... (Colômbia) 
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A MISSÃO
Cristo nos envia: 
a missão  
dos leigos

O que me cativou foi a atuali-
dade do projeto de Cham-

pagnat: “Educar crianças e jovens 
tornando Jesus Cristo conhecido e 
amado para formar bons cristãos e 
virtuosos cidadãos”. A perspectiva 
de uma educação comprometi-
da com a formação integral do 
educando, associada à preocu-
pação com as grandes questões 
sociais, chamo-me, fortemente, 
a atenção. (Brasil) 

No Campus, através do testemunho dos ani-
madores mais antigos, homens e mulheres, 

descobri o que quer dizer dar a vida pelos ami-
gos. As longas horas para organizar e animar as 
atividades, a fim de que as crianças, particular-
mente as pobres, pudessem enriquecer-se com a 
vida de amizade e de respeito vivida no Campus, 
faziam ter sentido o assim chamado amor incon-
dicional. Este sentido nos era revelado pelo Ir. G., 
através da atividade pastoral, dos momentos da 
oração da manhã e pelo testemunho dos valores 
maristas: espírito de família, simplicidade, con-
fiança, etc. (Canadá). 

Terminados os meus estudos, recebi do Ir. N. 
o convite para ir conhecer o bairro X e juntar-

me às atividades que os Irmãos estavam realizan-
do ali. Começava uma nova experiência na minha 
vida. No início foi muito difícil, e não nego que, 
em vários momentos, tive vontade de abandonar 
tudo e escolher outro tipo de vida para mim. Po-

rém, o trabalho abnegado e decidido dos Irmãos, 
de alguns professores do colégio e das pessoas 
do bairro, que lutavam para melhorar suas con-
dições de vida, foi a melhor motivação para eu 
querer continuar. A partir do ânimo que encon-
trava naquelas pessoas comecei a entender o 
que significava espírito de família, simplicidade 
de vida e amor ao trabalho. Hoje, quando olho 
para aqueles anos, dou graças a Deus por haver-
me permitido descobri-lo, não somente no teste-
munho de vida de outras pessoas, mas também 
na minha própria ação. (Colômbia) 

Nós leigos, também somos chamados a ser 
um diferencial em nosso meio, a contri-

buirmos para a construção do Reino e, acima 
de tudo, “tornar Jesus Cristo conhecido e amado”. 
Champagnat me ensina que não sou santo, 
mas posso buscar a santidade. Procuro em 
minhas relações de trabalho e em minhas re-
lações pessoais lembrar-me sempre, e quando 
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possível, pois não é nada fácil, colocar em 
prática as pequenas virtudes, que, sem dúvida, 
harmonizam as relações e nos tornam pessoas 
melhores. (Brasil) 

O essencial permanece invisível aos olhos do 
rosto, porque somente se pode ver bem 

com os olhos do coração (O Pequeno Príncipe). To-
dos sabem que o essencial não tem idade, nem 
tempos, nem formas. É como a “verdade” que 
sempre é esférica. Para expressar o essencial não 
é preciso quadro-negro, nem lápis, nem giz, nem 
cadernos, nem mesmo computadores. “AMAR... 
AMAR” é o objetivo, o processo e o material 
da educação. Como continuam a me perseguir, 
cutucando e seduzindo, as palavras de Champag-
nat: “Para educar é necessário amar!” (Espanha) 

O que me impressionou no marista foi a sinto-
nia, a proximidade com os mais necessita-

dos, com todos os que precisam de uma mudan-
ça, uma nova visão das coisas, com todos os que 
necessitam de vida. (Paraguai) 

Vejo os grandes desafios que ainda temos co-
mo educadores, quando deixamos passar 

algumas oportunidades valiosas para aproximar 
os nossos adolescentes do amor a Deus e ao 
próximo, porque falamos ao invés de ouvi-los, 
comandamos ao invés de motivá-los, proibi-
mos quando deveríamos convencê-los. Temos 
a oportunidade de ser exemplos, não de virtu-

des ou qualidades discutíveis, mas de homens 
e mulheres que vivem o cristianismo com a 
certeza de que - amando o próximo, que são 
também nossos alunos e seus companheiros 
- construiremos o Reino de Deus. Fazer isso, no 
ambiente escolar, é o que nos anima e entusias-
ma. (México) 

Quero te anunciar, Senhor, através do meu modo de 
viver. Esta é a frase de uma canção marista, 

que fala da vocação dos Irmãos, mas que expres-
sa também a minha vocação de leiga, de estar a 
serviço das crianças e dos jovens, para conduzi-
los a Deus, fazer-lhes sentir que Deus os ama e 
que são os seus prediletos. (Venezuela) 

Com a paixão de Marcelino: 
a missão marista dos leigos

Ao longo de minha carreira de professora, o 
bem das crianças foi sempre o meu objetivo 

e nunca perdi de vista a intuição de Marcelino, 
pois ele achava que para ensinar as crianças, 
primeiro se deve amá-las. Quando atravesso 
momentos difíceis, quando enfrento algum di-
lema ou tenho que tomar uma decisão difícil, 
relativa a um aluno, fecho os olhos e me imagino 
agindo como Marcelino. Então me vêm à mente 
as suas palavras e as coisas ficam mais fáceis. 
(Austrália) 

Entristecida por ver que havia professores 
que não entravam no estilo marista, tomei 

a decisão de trabalhar para que todos os edu-
cadores do meu colégio chegassem a compre-
ender bem a missão que assumiram. Considero 
que, certamente, o maior presente que se po-
de dar a uma criança é educá-la num sistema 
onde, “para educar as crianças se deve amá-las, e 
amá-las todas igualmente”. Marcelino pedia que 
“tivéssemos um cuidado especial pelos menos favoreci-
dos”. Estava disposto a caminhar quilômetros, 
em condições adversas, para visitar os enfer-
mos ou para socorrer os que necessitavam de 
ajuda. (África do Sul) 

Sou marista porque vivo meus afazeres de 
educador como minha vocação e não co-

mo meu trabalho. Mais como missão do que 
profissão. E porque, como todas as vocações, 
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a minha também foi colocada à prova; e optei 
por continuar a ser educador marista, ainda 
que conserve a possibilidade de me dedicar a 
outras coisas. Quanto me alegro por ter vivido 
esses momentos, em que era preciso fazer uma 
escolha! Deles saí confirmado e fortalecido. 
(Espanha) 

Passei a conviver mais com os educandos, 
fora da sala de aula, nos espaços propor-

cionados pelo Colégio, sendo presença junto a 
eles. Percebi que, ao acolhê-los como eram, eu 
também fui sendo acolhida por eles e mais fácil 
se tornava o desafio de conhecê-los; inclusive, 
prevenindo e trabalhando algumas posturas. 
Ia percebendo melhor como Champagnat ex-
trapolava os muros do colégio e como muitos 
Montagne aguardavam por minha ação missio-
nária na Igreja. (Brasil)

O sonho de educar através do Evangelho - re-
conhecendo e respeitando a totalidade da 

pessoa e compartilhando um modo de vida que 
se fundamenta em Jesus Cristo - é uma intuição 
privilegiada para enfrentar tantos problemas de 
famílias destruídas e o ambiente materialista e 
egocêntrico que nos cerca. Neste sentido, quan-
do procuro viver o zelo de Marcelino por fazer 
da educação um ato de amor, é quando acredito 
que sou marista. (U. S. A.)

Assim como aconteceu a Marcelino, junto 
ao adolescente Montagne, eu descobri que 

minha verdadeira vocação eram as crianças 
mais necessitadas, através da experiência de 
trabalho em N, com as crianças marginalizadas 
de um bairro. Aquela foi a gota d’água (ou a 
montanha) que me levou a formar-me em Edu-
cação especial e a trabalhar com as crianças 
autistas, durante sete anos; em seguida, voltei 
à minha casa marista de B, onde atualmente 
estou trabalhando como professor de apoio à 
integração. (Espanha) 

O fim primeiro de Marcelino não era somen-
te proporcionar melhores oportunidades 

educativas, senão, antes de tudo, fomentar 
nos jovens o conhecimento e a experiência do 
amor de Deus. Tenho presente a famosa afir-
mação de Marcelino: “Não posso ver uma criança 
sem sentir o desejo de ensinar-lhe o catecismo e de di-
zer-lhe quando Deus a ama”. Isso tem a ver com a 
tarefa de ajudar os jovens a crescerem.

Este aspecto do crescimento, como elemen-
to-chave da educação marista, se faz verdade 
em mim mesmo e em meu trabalho atual. Com 
freqüência, tenho-me inspirado na reflexão de 
Oscar Romero, intitulada “A Igreja de amanhã” (da-
ta desconhecida), cujas primeiras linhas dizem 
assim:

E este é então nosso compromisso:
Plantamos árvores que um dia crescerão,
Regamos sementes já plantadas,
Sabendo que não contêm promessa futura. 
 (Austrália)  

Quando os tempos sombrios da apartheid 
estavam chegando ao fim, os Irmãos foram 

os primeiros a abrir suas escolas a todas as raças. 
Senti-me muito feliz em poder trabalhar nesse 
ambiente sem divisão de raças, o que me permi-
tiu ter uma visão aberta sobre as gerações futu-
ras, em relação à diferença de cor. Os Irmãos, os 
professores leigos assim como todos os outros 
funcionários, os alunos e suas famílias, as antigas 
como as atuais, todos os que faziam parte da co-
munidade escolar, no sentido mais amplo, foram 
todos eles a fazer essa revolução do coração. 
(África do Sul) 
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Corresponsáveis  
na missão comum

Juntos na missão 

Apesar de estar muito contente entre as pes-
soas de fé, não perdia de vista aqueles que 

sofriam de sua falta. Sentia-me preocupado com 
aqueles que não tinham aquilo que a mim tinha 
sido dado, e desejava compartilhá-lo. Sem muito 
perceber aquilo que fazia, eu queria “tornar Jesus 
Cristo conhecido e amado”. Não tinha possibilidade 
de ensinar ou pregar, mas certamente poderia 
tratar as pessoas assim como Jesus desejava. 
Eu poderia continuar a ser marista onde quer 
que a vida me conduzisse. Marcelino tinha-se 
introduzido em minha pele e ali permanecia; o 
que Marcelino oferece se encaixa em qualquer 
situação, mesmo fora das obras do Instituto. 
(U. S. A.)

Eu coloco hoje toda a minha experiência ma-
rista a serviço da missão que me foi confiada 

por meu bispo, isto é, a pastoral dos deficientes. 
Trata-se de uma missão cuja prioridade é ajudar 
as crianças e os jovens marginalizados na vida, 
sem esquecer os adultos e as famílias das crian-
ças com necessidades especiais. Eu contemplo 
esta missão, à qual fui chamado, como uma mis-
são nitidamente marista. (França) 

A relação de trabalho

Com dificuldades e incertezas passamos a 
ser, não apenas funcionários, mas pouco a 

pouco começamos a compreender o esforço que 
deveríamos fazer e a direção que deveríamos to-
mar. Com o passar dos anos, começamos a falar 
em “missão compartilhada”. Começamos assim 
a recuperar o calor por estarmos em nossa casa. 
(Espanha) 

A partir de 1997 começaram a chegar os mo-
mentos de prova, de dificuldades, de cruz, 

diante da nova realidade de pessoas com visões 
distintas e alheias ao processo que o colégio 
havia construído com tanto esforço. A falta de 
apoio ao movimento e à pastoral de juventude, 
que veio com a saída do Ir. N, além de outras si-
tuações dolorosas que significaram uma grande 

decepção em relação aos princípios e valores 
que havia recebido ao longo de todos estes 
anos, foram fatores que me conduziram à de-
cisão de me projetar a outros setores. Durante 
este tempo, aprendi a compreender a fragilidade 
humana do religioso, das pessoas, a mudança 
de critérios e a falta de visão ou de continuidade 
nos projetos, devidas à mobilidade dos Irmãos 
nas escolas. (México) 

O Ir. Seán nos agradeceu pelo trabalho que fa-
zemos ao dar continuidade a obra de Cham-

pagnat. Isso foi verdadeiramente surpreendente 
porque eu, que sou leiga, estou absolutamente 
agradecida por me darem essa oportunidade. Ele 
nos fez sentir que formamos, de verdade, parte 
da família marista. (África do Sul) 

Alguns anos mais tarde me convidaram para 
fazer parte de um grupo de trabalho da Pro-

víncia que tinha como missão animar a solida-
riedade em todos os âmbitos. Isso sim foi uma 
“missão partilhada”. Quanto trabalho, esforço, 
alegrias e sonhos partilhados! E também dificul-
dades e desencontros! Tivemos que ajudar-nos 
uns aos outros, Irmãos e leigos, porque era a 
primeira vez que trabalhávamos lado a lado. Que 
anos felizes! (Espanha) 

Provavelmente, eu não posso falar muito so-
bre a educação dos jovens, porque nunca 

lecionei e nem tive muito contato com a docên-
cia, pois sempre trabalhei como secretária; mas, 
ainda que não esteja nas classes, sinto o desejo 
que era o de Marcelino, isto é, o de ajudar as 
crianças, os jovens, e procuro realizá-lo em torno 
a mim. (México) 



1�

Secretariado Ampliado dos Leigos Pinceladas de vida marista leiga

A relação de voluntariado

A palavra gratuidade para mim começou a 
ter um novo sentido, à medida que fui 

conhecendo Irmãos, animadores, animadoras, 
professores, professoras... que dedicam horas, 
esforços e cuidados às crianças, aos jovens, às 
famílias ou todos aqueles que precisam de seu 
apoio, compreensão ou ajuda. Descobri horas 
plenas de amor, de paciência, de presença silen-
ciosa e aprendi a preencher minhas horas desse 
amor pelos outros. (Espanha) 

Apaixonados por multiplicar 
e fortalecer a missão 

Em nossa visita a L’Hermitage reinava sempre 
esse excelente sentido de vinculação e mis-

são comum, entre os educadores da África do 
Sul que estavam ali, e os de outros países. Não 
entendíamos todas as línguas, porém sentíamos 
uma implícita proximidade e fraternidade. Todos 
partilhávamos a mesma visão para, posterior-
mente, desenvolver esse estilo em nossas esco-
las e, evidentemente, partilharmos um profundo 
amor pela obra de Champagnat e pelo próprio 
Marcelino, com seu “espírito forte e coração suave”. 
Estou muito grata de haver tido essa oportunida-

de que fortaleceu meu compromisso com tudo o 
que significou o fundador; fortaleceu meu com-
promisso com tudo o que continua significando 
hoje. Tomei a resolução de voltar para casa cul-
tivando uma paixão ainda maior para assegurar 
que o carisma marista continue impregnando 
todos os aspectos da escola. (África do Sul)  

Não acredito na vivência da fé e da espirituali-
dade marista sem uma opção clara e radical 

pelos pobres, pelos mais esquecidos, especial-
mente crianças e jovens. Nessa perspectiva, mi-
nha opção foi a de ir além dos muros do colégio. 
(Brasil) 

O número de irmãos diminui, pois as voca-
ções são escassas, enquanto as obras, pelo 

contrário, se multiplicam. Por isso, a abertura 
aos leigos se faz necessária. Consciente des-
se problema, eu me comprometo a participar 
da fraternidade marista, para lhes ajudar a dar 
continuidade à missão marista, em Madagascar. 
(Madagascar)  

Este estado de vida, que se traduz em uma 
vocação de serviço aos outros - sendo pre-

sença junto aos jovens, trabalhando com eles, 
aprendendo com eles e deles, escutando-os, 
aconselhando-os, estando com eles, nas classes, 
nos jogos, nos encontros, nos acampamentos, 
nos passeios, nos recreios, em suas festas, em 
sua vida - é muito gratificante pela riqueza que 
representa estar próximo dos outros; vale a pena 
dar a vida com e pelos jovens. (México) 

Trabalhando sempre com os mais pobres den-
tre os jovens, tenho buscado situar-me na 

perspectiva das lutas do movimento popular que 
busca sua plena cidadania, especialmente no 
campo dos direitos da criança. Mas, como cris-
tão e educador procuro não fazer do pobre uma 
categoria sociológica, um coletivo abstrato. Ele é 
a face de Cristo para mim. Daí a especial impor-
tância do relacionamento pessoal. (Brasil) 

Nosso apostolado consistia, em primeiro lu-
gar, em escolher um aluno que fosse tei-

moso e observar suas atitudes, aconselhando-o 
a ser mais flexível, em vista de um crescimento 
pessoal. Em segundo lugar, ensinar as pessoas 
que não tiveram a oportunidade de serem educa-
das em centros escolares; em terceiro, devíamos 
demonstrar solidariedade para com os pobres, 
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principalmente no período de Natal e em ou-
tras datas indicadas; e em quarto lugar, ensinar 
o catecismo. Estas são coisas que estão em 
conformidade com o que os Irmãos fazem e em 
conformidade com o espírito da Família Marista 
Champagnat. (Nigéria) 

Outra alegria que tenho é a de estar fazendo 
o que pedia o Padre Champagnat, isto é, fa-

zer dos meninos “bons cristãos e virtuosos cidadãos”, 
e assim contribuir com a missão marista, com 
minha pátria, e com a missão que, muito pro-
vavelmente, me foi confiada por Aquele que me 
enviou.  (Peru) 

Aprendi o verdadeiro valor que a educação 
tem na vida das pessoas; aprendi que nunca 

se está pronto e o conhecimento que se busca 
sobre o processo educativo nunca se esgota. 
Aprendi que a presença amiga e despretensiosa, 
a humildade e a simplicidade são virtudes que 
devem fazer parte do modo de ser de qualquer 
pessoa que queira ser professor. Aprendi que ser 
marista, leigo ou Irmão, é ter um jeito próprio de 
ser e de agir. (Brasil) 

Escolhi ser leiga marista. Tomamos o Padre 
Champagnat como modelo na educação 

das crianças e pedimos constantemente sua 
ajuda. Estou sempre contente e feliz por traba-
lhar na educação das crianças. Eu as aconselho 
para que rezem ao Padre Champagnat, para que 
as ajude a levar uma vida honrada. O número de 
alunos não parou de aumentar, pois eles estão 
felizes conosco e orgulhosos de serem nossos 
alunos. Resumindo as palavras, uma menina 
que era uma de nossas alunas de catecismo, 
pediu para ingressar na congregação das Irmãs 
maristas; dois meninos pediram para entrar no 
seminário e outra menina está com as Filhas 
da Caridade. Esperamos que o número de as-
pirantes aumente, pois nosso objetivo é  fazer 
do ‘Centro São Paulo’’ um local de acolhida das 
vocações. (Madagascar) 
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A VIDA PARTILHADA
A vida marista para mim pode-

ria, como outras, resumir-se 
na palavra PARTILHA. Partilha de 
vida, de sonhos, de esperanças, 
de expectativas. (Brasil) 

Cativaram-me a simplicidade 
e o calor das relações dos Ir-

mãos. Para mim foi como alguém 
que chega morta de frio em um 
lugar e lhe abrem um espaço 
dentro do grupo, ao redor da fo-
gueira. Senti-me acolhida e, em 
pouco tempo, era uma a mais na 
família. (El Salvador) 

A vida dos Irmãos e a do Pa-
dre Champagnat foi desper-

tando meu interesse, especial-
mente o espírito de família, o amor a Maria, sua 
presença, simplicidade, amizade e, sobretudo o 
exemplo.  No Movimento REMAR pude desco-
brir outras facetas da vida deles.  Se a presença 
deles dentro do Colégio era palpável, dentro 
das atividades e convivências do movimento era 
muito mais evidente. Vivíamos num ambiente de 
abertura, de fraternidade e de partilha de vida. 
(Porto Rico) 

Sonho com uma vida partilhada, sem precon-
ceitos, em que as pessoas trabalhem juntas. 

O caminho é o mesmo para todos e seguimos 
todos na mesma direção. (Espanha) 

Cada verão, eu esperava ansiosamente para 
compartilhar a vida dos Irmãos e compa-

nheiros das diferentes comunidades, com os 
quais eu havia participado em cursos de cate-
quese e de formação, promovidos pela Provín-
cia.  (México) 

Deus é comunhão  
na diversidade

Creio profundamente que nossa tarefa de 
leigos e Irmãos é estar sempre atentos ao 

sussurro do Espírito, para que todos possam ou-
vir, através de nossa voz, o chamado de Deus à 
fraternidade. (Uruguai) 

Nossa experiência  
de comunhão:  
o espírito de família

Já no primeiro ano de colégio, percebia a ma-
neira diferenciada de conduzir as atividades e 

chamou-me atenção o tratamento nas relações 
interpessoais. Éramos mais humanos, mais pró-
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ximos... Enfim, já me considerava membro da 
família, pois era notada no grupo. E lembro-me 
da postura do meu primeiro diretor: total acolhi-
mento. (Brasil)

Minha primeira experiência como marista foi 
no colégio. Eu estudei nos maristas de C. 

Antes de entrar, eu passei três anos numa escola 
de outra congregação religiosa. Havia uma dife-
rença, mas qual? Quando penso em meus anos 
de estudante, identifico dois aspectos: o primei-
ro é que, na escola marista, eu experimentei uma 
das sensações mais autênticas de comunidade, 
o segundo é que a presença dos Irmãos era mais 
próxima. (Austrália) 

As crianças do bairro começaram a falar dos 
Irmãos e lá passavam muito tempo. A casa 

deles começou a ser o espaço dessas crianças. 
Lá eles passavam o tempo jogando, formavam 
grupos, eram ajudados nas tarefas. Às vezes, era 
necessário mandá-las para casa. Lá era a casa 
de todos. Quando os Irmãos partiram deixaram 
um grande vazio. Sua casa era a nossa casa. Era 
o lugar da alegria, onde havia a simplicidade, a 
acolhida, a escuta, a fraternidade. (Colômbia) 

A experiência de fazer parte do colégio N. é 
essencialmente acompanhada de um apoio 

incondicional e indiscutível; de uma absoluta 
aceitação das pessoas, coisa que me parece 
única e exclusiva de nossa comunidade escolar. 
(U.S.A.) 

Irmãos capazes de se colocar à altura de seus 
alunos, de superar barreiras de idade e de 

interesses. Irmãos que não têm tempo para si 
mesmos. Irmãos que não se assustavam com as 
besteiras de nossa juventude. Irmãos que fizeram 
do colégio, particularmente nos seus últimos 
anos de ensino, um lar, onde entrávamos e saía-
mos como se fosse nossa casa. Nele estávamos 
em casa. (Espanha) 

Cada Congregação tem um carisma especial, 
mas quando comecei a ensinar aqui, imediata-

mente fiquei surpresa com o maravilhoso espírito 
de família e de comunidade que reinava neste co-
légio. Isto é visível pelo modo como se relacionam 
os professores e os estudantes, e pela forma como 
trabalham os educadores, os alunos e suas famílias, 
a fim de obter o melhor para cada um dos rapazes 
do centro.  Este sentimento de fazer parte de uma 
comunidade é muito perceptível. Este contexto foi 
para mim uma atração definitiva. (Austrália) 

No futuro, o meu desejo é de que a Família Ma-
rista continue crescendo, que todos nós que 

trabalhamos com os Irmãos tenhamos muito pre-
sente o carisma de Marcelino. Que o realizemos 
na vida, não apenas nos colégios, mas também 
em torno a nós. Que Jesus e Maria estejam sempre 
presentes em nossas vidas e que todos aqueles 
que nos observam, possam dizer: “Vejam como se 
amam”. Ao verem a fraternidade existente entre 
nós, que aumentem as vocações de Irmãos e lei-
gos, para que se estenda o Reino de Deus e que 
o Instituto dos Irmãos Maristas chegue a todos 
os rincões do mundo e assim realize o sonho de 
Champagnat: “Um coração, uma missão”. (México)
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Aquele ambiente, a paciência, a acolhida e 
todas as demais virtudes próprias dos Irmãos 

maristas, fizeram com que sempre me sentisse 
em família, nesse trabalho, nessa instituição. 
(Brasil) 

Faz duas semanas que morreu, tragicamente, 
um de nossos alunos. Presenciei um gesto 

que muito me comoveu, quando vi um dos es-
tudantes chorar apoiado no ombro de um dos 
Irmãos mais jovens. O menino se sentia seguro e 
acolhido. Falamos sempre do espírito de família 
e com essa morte dramática, eu vi uma comu-
nidade de pessoas, onde Irmãos, companheiros 
de escola, alunos, pais, todos se apoiavam uns 
aos outros. O espírito de família tem a ver com 
o relacionamento entre as pessoas. O que há 
de mais especial para mim é que os Irmãos nos 
convidam (aos leigos) a fazer parte de suas vi-
das, a compartilhar sua missão e sua vocação. 
(Austrália) 

Na vida e nas comunidades dos Irmãos maris-
tas vejo o reflexo das primeiras comunidades 

cristãs, onde tudo é partilhado e onde todos são 
iguais, como companheiros de caminho que par-
tilham alegrias, dificuldades e a esperança de ver 
cada dia um mundo mais humano. (Colômbia) 

Era em razão da maneira como se trabalhava 
com os alunos, entre os maristas. Eles os 

tratavam como membros da família. A criança 
era muito importante. A devoção a Maria que se 
transmitia no colégio era tão contagiosa que Ma-
ria passou a fazer parte da vida dos alunos. Em 
sua maioria, os meninos que iam ao colégio, na-
quela época, eram filhos de imigrantes croatas, 
italianos e libaneses. Eles também compartilha-
vam daquela devoção a Maria. Éramos como uma 
grande família, feliz, com sentimentos parecidos 
com os de Maria e Jesus Cristo. (Austrália) 

A família, sinal de comunhão

Em 1993, me casei com um homem maravi-
lhoso, companheiro que conheci no Acam-

pamento marista. Ele, como eu, deseja colocar 
Deus como centro de sua vida e abandonar-se 
nele com confiança. O nosso é um matrimô-
nio onde o espírito marista está onipresente. 
(Canadá)

Para mim seria muito difícil desvincular a fa-
mília marista de minha própria família, pois 

foi neste ambiente onde, meu marido e eu, nos 
formamos e crescemos, onde continuamos a 
crescer, ao lado de nossos filhos. Os valores que 
se acumulam em nossos corações foram sendo 
forjados com tudo quanto aprendemos e vive-
mos, ao longo desses anos. Sinto-me privilegiada 
por realizar essa “conciliação” da vida familiar e 
profissional, por poder educar meus filhos com 
essas coordenadas. (Espanha) 

No Instituto, o espírito de família é uma for-
ça, além de ser também aquilo que nós, os 

leigos, procuramos realizar em nossa própria fa-
mília, com nossos pais, nossos filhos e netos. É 
a nossa prioridade. (França) 

Filhos, rezem o terço e Maria cuidará de vocês, como cuidou 
de Jesus, enquanto ele estava na terra. Ela rezará por vocês, 

para que Jesus os proteja e os acompanhe.
O meu pai nos contava estas coisas, quando nos 
reuníamos em torno ao fogo, depois das orações da 
manhã e da noite. Isto sem dizer que o ouvia sussurrar 
as Ave-Marias quando rezava o terço antes de dormir. 
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Cada vez que me lembro dessas coisas, fico profunda-
mente comovido. (Papua-Nova Guiné) 

A grandeza de Deus sempre se manifesta, ain-
da mais nos momentos de dor que devem ser 

associados ao amor; quando ele nos mostrou um 
novo caminho em nossas vidas, um novo chama-
do: o de sermos pais, e de acolhermos nossas 
duas filhas em adoção. Hoje compreendo - como 
um dom especial - que o espírito do Padre Mar-
celino esteve presente nessa experiência de ado-
ção. Ao acolhermos as meninas, a quem tinha 
sido negado o amor, nos transformamos em seus 
pais, em sua casa, em seu lar, como fez Cham-
pagnat, verdadeiro pai para todos. (México) 

Gerar comunhão  
em toda a vida

A casa que Marcelino cimentou sobre a rocha, 
ao lado do rio Gier, fez-me sentir o dom de 

Deus, que era a vida vestida de amor e de justiça. 
Tudo me fazia sonhar com a grande família dos fi-
lhos da vida vivida como “irmãos entre irmãos”... 
E são irmãos: o jovem sem cultura, a criança sem 
escola, sem um lar feliz e sem os beijos que o 
despertem cada manhã, o idoso solitário, o ca-

minhante sem caminho, sem companheira e sem 
amigos com quem falar, o imigrante que arrisca 
ou perde a sua vida para buscar algo melhor para 
si ou para os seus. (Espanha) 

O carisma de Marcelino, seu estilo de vida, sua 
espiritualidade atrai porque é real, tangível e 

tem um verdadeiro clima de família e de comuni-
dade. Seu carisma se comunica através do modo 
como os Irmãos vivem em comunidade. Eu não vi 
outra presença acolhedora como a dos maristas. 
(Austrália) 

A equipe de animadores de grupos formava 
uma família com os irmãos, pois além de tra-

balharmos juntos, partilhávamos algumas vezes 
Missa e mesa. Sabíamos de nossas dificuldades 
e sonhos. Sentíamo-nos queridos e valorizados. 
Porém, em tudo isso havia Alguém mais: alguns 
daqueles Irmãos com seu testemunho de vida de 
alegria e serviço, de amabilidade e delicadeza, 
nos aproximavam de Jesus. (Espanha)  

O que mais me surpreende quando visito os 
Irmãos em sua casa é o intenso sentido de 

hospitalidade que eles têm. A gente se sente 
sempre acolhida na comunidade. (Austrália) 

O carinho e a proximidade que me demons-
tram muitos irmãos nas situações as mais 

diversas, me ensinaram a acolher e a cuidar das 
pessoas que encontro cada dia. Pude desen-
volver minha capacidade de acolhida, naqueles 
lugares onde as portas estão sempre abertas, 
onde todo aquele que chega é “da casa” e on-
de, em todo momento, sinto-me “em casa”. 
(Espanha) 

Da partilha nasce  
a comunidade

Eu experimentei o trabalho de equipe e a vida 
comunitária, dado que os animadores que 

trabalham no Acampamento vivem ali, de maio 
até agosto. Porém, sobretudo experimentei os 
valores cristãos maristas propostos nas ativi-
dades cotidianas: tempo de oração, eucaristia, 
simplicidade, partilha, trabalho prático, espírito 
de família, contato com os Irmãos, presença do 
espírito marista, etc. (Canadá) 
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Convencido de que a fé deve ser vivida em 
comunidade, eu passei a fazer parte de um 

grupo marista de jovens universitários que se 
propunha  uma revisão de vida. No grupo, inicia-
mos um processo para formar uma fraternidade 
do Movimento Champagnat da Família Marista. 
Ali também encontrei M., a pessoa com quem, 
depois de algum tempo, comecei a fazer um pro-
jeto de vida familiar. (Espanha)

O Movimento Champagnat  
da Família Marista

O Movimento Champagnat foi a maneira mais 
concreta que encontrei de viver a espiritua-

lidade marista leiga. (Brasil) 

Juntamente com um grupo de amigos, for-
mamos um novo núcleo da Família marista: 

três casais, cada um deles com três ou quatro 
filhos; um irmão marista e um sacerdote simpa-
tizante da obra marista. Em nossos encontros 
abordamos temas que têm a ver com a vida, os 
desafios do matrimônio e a família. Fazemos as 

orações e unimos nossas vidas com a de Cham-
pagnat, Cristo e Maria, para que nos iluminem 
e nos guiem. As crianças também participam 
de diversas maneiras em nossos encontros da 
Família marista. É uma maneira de ajudá-las a 
conhecer melhor Champagnat, Jesus e Maria, 
ensinando-lhes a rezar e a ser conscientes dos 
sinais de Deus em suas vidas. Cremos que as-
sim poderão se inspirar nessas fontes, em dife-
rentes momentos da vida. (Canadá) 

Nessa família da Igreja é onde tive a grande 
sorte de ter crescido e é onde continuo a 

crescer, pois o grupo de jovens que éramos, op-
tamos por ser uma fraternidade do Movimento 
Champagnat da Família Marista. Tanto sinto 
que é minha família que me alegro com suas 
luzes e sofro com suas sombras. Assim procu-
ro colocar meu “grãozinho de areia”, para que 
todos tenhamos mais luzes do que sombras”. 
(Espanha) 

Esse espaço de vida comprometida (a fraternidade) 
para mim significa:

• Oportunidade e prazer em partilhar minha fé 
com a comunidade, segundo a espiritualidade 
apostólica marista.
• Viver um processo permanente  
de renovação de meu projeto pessoal.
• Integrar as diferentes dimensões  
de meu dia-a-dia em Deus.
• Ter força e coragem para seguir em frente 
com minha missão, quando encontro  
dificuldades. 
• Oferecer minha pessoa para o bem  
da comunidade.
• Sentir-me comprometida, discernir com a comu-
nidade. 
(Espanha) 

Em 1987, quando se fez o lançamento do 
Movimento Champagnat em Notre Dame de 

l’Hermitage, vimos que aquele projeto de vida 
correspondia àquilo que buscávamos. Acompa-
nhados do Ir. A. propusemos a algumas pessoas 
que conhecíamos de nos reunirmos em fraterni-
dade, para compartilhar e alimentar nosso ideal 
comum: a espiritualidade do movimento, vivendo 
um amor forte, uma relação dinâmica com os ou-
tros, a simplicidade e o amor a Maria, nossa mãe 
e modelo. (França) 
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Comunidades de vida  

de irmãos e leigos

Tendo já constituído a fraternidade, nós ouvi-
mos as palavras do Ir. Benito Arbués, que na 

época era o Superior-geral, pedindo voluntários 
para ir ao Ruanda. Não tínhamos os requisitos 
exigidos, mas aquilo servia para dar corpo a uma 
idéia que estávamos alimentando, há alguns 
anos, isto é, de fazer uma experiência no Ter-
ceiro Mundo. Foi assim que nos oferecemos aos 
Irmãos para irmos trabalhar como cooperadores 
internacionais durante um ano. Fomos “destina-
dos” ao Chaco paraguaio, e ali vivemos a nossa 
maior experiência como casal marista. Fizemos 
parte da comunidade de Irmãos e seguimos o 
seu ritmo em tudo: nas orações, nas celebrações, 
nos projetos pastorais, etc. Pudemos participar 
de sua vida comunitária, de suas belezas e de 
suas dificuldades, em um contexto paraguaio que 
parecia facilitar tudo isso. (Espanha) 

Imagino que precisamos dar passos mais ousa-
dos e firmes no sentido de construir vidas mais 

compartilhadas, especialmente em comunidades 
mistas, ou comunidades de vida, já que temos 
hoje milhares de leigos por todo mundo, que 
são maristas por opção e desejam viver de forma 
mais radical essa opção, comunicando cotidiana-
mente sua espiritualidade. (Brasil) 

Em minhas experiências de vida comunitária 
com Irmãos e leigos, descubro o Irmão como 

alguém igual e não como um estranho ou ser 
superior. Valorizo suas escolhas e seus dons, e 
compreendo suas limitações e carências. Tenho 
vivido experiências de comunhão e outras, de 
desencontros; sinto-me estimulado e estimulo 
a compartilhar nossas vidas, porque aprendo. 
Sinto-me acolhido, respeitado, não julgado; con-
vidado e não pressionado. Abrem-me sua casa, 

sinto-me valorizado e levado em consideração. 
Tudo isto através de um relacionamento simples 
e fraterno, feito de pequenos detalhes que são 
muito eloqüentes. Resumindo em duas palavras, 
uma relação fraterna e de comunhão. (Espanha)  

Outros grupos  
de leigos maristas 

Uma das coisas, desses seis últimos anos, que 
mais estimo é o grupo marista leigo. Juntar-

me a essas pessoas me dá força e entusiasmo. É 
gente honesta, amável, de profunda fé em Deus 
que se expressa em seu trabalho e em seu tes-
temunho.  Através de todas essas experiências 
cheguei a comprometer-me em oficinas, estudei 
documentos e relacionei-me com Irmãos e leigos 
maristas de diversas partes. Com isso me fiz mais 
marista. (Austrália)



��

Secretariado Ampliado dos Leigos Pinceladas de vida marista leiga

4

A ESPIRITUALIDADE
Viver no Espírito

Compartilhamos esta riqueza es-
piritual com toda a Igreja, mas 

somos “custódios” de dois lugares 
sagrados: a vida das crianças e dos 
jovens e os espaços de fraternidade. 
Existem três atitudes que nosso co-
ração é convidado a cultivar, porque 
resumem a experiência espiritual de 
Marcelino: a confiança na presença 
de Deus (Encarnação), a simplici-
dade (transparência) e a relação de 
filhos que confiam na ternura de 
Maria.
Cada vez que «estamos ali» com 
todo nosso ser, transparentes, com 
Deus, com nossos irmãos de família, 
consagrados e leigos, com as crian-
ças, com os jovens e com Maria, 
nós, os maristas, estamos celebran-
do o sacramento da fraternidade, 
que expressa e nutre nosso modo 
de crer nos dias de hoje. É aqui, 
onde o vento do Espírito me impele. 
(Uruguai)  

Acredito que a espiritualidade 
envolve todos os aspectos 

de nossa vida. Mais do que uma 
simples referência a um aspecto de nossa vida, 
que poderíamos considerar como “religioso”, é 
uma busca de Deus em cada dimensão da vida. 
E assim quando me detenho a refletir sobre a 
maneira em que minha vida foi sendo modelada 
por uma espiritualidade marista, dou-me conta 
de que minha espiritualidade não existe no vazio, 
mas como em Marcelino, com sua compreensão 
de Deus e sua resposta, foi modelada pelo lugar 
que ocupa em sua história. (Austrália) 

Seguir Jesus: o centro da vida  
do leigo marista

O meu jeito de viver a espiritualidade marista 
mudou quando um Irmão disse: “Marcelino 

queria para nós os primeiros lugares: no Presé-
pio, ao pé da Cruz e junto à mesa da Eucaristia”. 
Deus seja louvado em todas as suas obras! Estes 



Secretariado Ampliado dos LeigosPinceladas de vida marista leiga

��

três lugares são sonhados por mim, peço a Deus 
o merecimento e a dignidade de aproximar-me 
d’Ele através da simplicidade do nascimento de 
Jesus, que trouxe esperança para nós e que me 
inspira a renascer a cada dia, e de encontrar nas 
crianças e jovens, com os quais convivo, este Je-
sus que está no coração de cada um deles.
A cruz que não é o fim, mas o sinal do amor e da 
entrega, que me motiva e me inquieta no sentido 
de que posso contribuir muito mais com o que 
sou e com o que tenho, porque tudo é dom e 
graça de Deus e sinto que devem ser colocados 
a serviço dos irmãos e irmãs.
Na Eucaristia me fortaleço, é ali que sou em Jesus 
e Ele em mim. É ali que meu coração serena, que 
contemplo o mundo com olhos de esperança 
e lembro-me da mesa de La Valla, onde Cham-
pagnat fazia as refeições com os irmãozinhos. 
A comensalidade é a festa da vida e da partilha. 
(Brasil) 

Como Maria

Com o passar do tempo também descobri 
uma relação diferente com Maria. Aqui já não 

é mais o caso de viver rezando muitos rosários 
(ainda rezo alguns), mas de contemplar e imitar 
as atitudes de Maria, dizer “Sim” como Ela à von-
tade de Deus, ao trabalho de cada dia, ao serviço 
fraterno, à acolhida e à ajuda das pessoas com 
as quais me encontro cada dia; a fazer felizes os 
demais através de pequenos gestos, detalhes; 
estar atenta às necessidades, e descobrir algo de 
Deus, no cotidiano, e assumir com fé o que me 
toca viver. (El Salvador) 

Maria se colocou dentro de minha casa e em 
minha vida, e agora somos inseparáveis. 

(França) 

O resultado dessa presença feminina e mater-
nal, educadora e amiga, é o desenvolvimen-

to de personalidades encantadoras que tenho 
tido a alegria de conhecer: homens de vigor e 
ternura. Não importa que não sejam todos ou a 
maioria. Isso me anima sempre mais a acolher 
Nossa Senhora como guia do meu caminhar em 
Cristo. (Brasil) 

Poderia resumir que em meus 36 anos de ida-
de, a presença amorosa de Maria tem sempre 

me acompanhado em minha caminhada e que, 
assim como o Ir. Francisco, desde muito pequeno 
eu tive a felicidade de respirar, de viver e tocar 
o amor, representado pelo espírito marista, que 
existe dentro e fora dos colégios e das comuni-
dades. (México) 

Seguindo o exemplo de Maria em Caná, ten-
to ser presença discreta, mas bem atenta: 

ouvindo sem julgar, suas angústias e conflitos 
na família, no namoro e nas amizades, na busca 
de emprego e nas dificuldades da sobrevivência. 
Procuro junto com eles, encontrar soluções, tor-
nando-os protagonistas dessa procura. (Brasil) 

Tinha quinze ou dezesseis anos e estava no 
quarto ano da escola secundária quando 

os Irmãos Maristas me deram a conhecer uma 
nova Maria. A partir daquele momento as coi-
sas adquiriram para mim um sentido mariano, 
com calma, sem pressas. A minha fé em Maria 
se arraigou profunda e solidamente em minha 
vida. O lugar que Ela ocupava em minha vida se 
tornou onipresente, sem fazer ruído nem dano 
nenhum. E agora confio a Maria minhas espe-
ranças, meus medos e meus sonhos, sem ter a 
mínima dúvida de que Ela me guiará em minha 
vocação. (Canadá)
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O que sempre me fascinou é a acolhida, a pre-
sença e a atitude de serviço dos Irmãos, que 

não é uma coisa muito comum entre as pessoas. 
Certamente Maria tem algo a ver com esta dispo-
nibilidade. Maria é para mim o modelo de minha 
vida, por sua atitude de abandono radical nas 
mãos de Deus, que a leva a dizer sim, ainda que 
dizer este sim lhe trouxesse como conseqüência 
a marginalização em relação às leis judaicas da 
época. Aprecio nela sua maneira de meditar e de 
viver em seu coração os acontecimentos, espe-
rando compreendê-los mais tarde. (França) 

Ao conviver com os irmãos, o que me seduziu 
desde o início foi a simplicidade, a preocu-

pação com o bem-estar de cada um, a acolhida 
que nos davam, pois convivíamos na escola e 
fora dela, mas antes de tudo era o grande amor a 
Jesus e a Maria, nossa Boa Mãe. (México) 

Recebi muitos dons de Deus e acredito que 
nos diversos modos de ação é Ele que realiza 

tudo, segundo a sua vontade.  Busco fortificar-
me na oração que se expressa por minha devo-
ção a Maria, a quem entrego minhas atividades 
diárias, ao confiá-las ao seu Imaculado Coração.  
O amor à Maria me faz muito feliz.  Embora pre-
cise conhecer e crescer bastante, encontrei nela 
elementos comuns: como mãe, a educação dos 
filhos; como cristã, guardar no coração a vontade 
de Deus, com o compromisso de estar atenta às 
necessidades da comunidade.  A intensa ligação 

de Champagnat à Boa Mãe, a confiança com que 
depõe em suas mãos as suas preocupações, as 
suas angústias, as suas alegrias, os seus sonhos e 
planos me fala muito, me encoraja, me faz avan-
çar, me aproxima mais de Jesus. (Brasil) 

Encontrei, no espaço que os maristas dão a 
Maria, um elemento que suaviza o montante 

de chauvinismo machista que lamentavelmente 
existe na Igreja. (África do Sul) 

O amor a Maria é como uma obsessão para 
mim, assim como foi para o Padre Champag-

nat. O seu lema “Tudo a Jesus por Maria, tudo a Maria 
para Jesus” é uma verdade muito útil para todos 
nos, leigos. Eu aprendi muito do que significa ser 
cristão e compreendi o amor que Maria tem por 
mim. Por isso eu me atrevo a dizer que Maria me 
quer verdadeiramente bem e que eu a quero bem 
de todo coração. (Madagascar) 

Dedico este poema a todos aqueles e aquelas que 
querem seguir nossos passos, na missão que te-

mos para glória de Deus e por amor a Maria: 
Gosto de caminhar com Maria,
pois ela é minha proteção.
Às vezes, é difícil a vida,
mas ela é, entre Deus e mim, a união.
Ela intercede e pede ao Pai
o bom e necessário para seus filhos;
enquanto está ao meu lado, ela, minha mãe,
nenhum mal pode me atingir. (Madagascar)

Um jeito de viver no Espírito

Humildade, simplicidade e modéstia, as três 
violetas. Que grande modelo para empe-

nhar-se, diariamente, em um mundo no qual o 
dinheiro, o poder e o êxito pessoal lutam por 
anular a decência humana e o companheirismo. 
(África do Sul) 

A vida simples, modesta e humilde que todo 
marista é convidado a viver, chama minha 

atenção. Ser alguém integral sem fazer alarde, 
sem chamar as atenções para si. Isso me tornou 
mais gente, alguém mais inteira e comprometida 
com o meu povo. (Brasil) 

Uma noite, na hora do deitar, o Irmão se dei-
tou no chão, apenas sobre um simples col-
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chão de palha: tinha deixado o quarto que lhe tí-
nhamos oferecido a um Irmão mais idoso do que 
ele. Eu pensava que um superior tinha direito a 
certos privilégios; confesso que esse fato me dei-
xou estupefata e surpreendida. Em outra ocasião 
tivemos que ir partir lenha e o Irmão também foi 
conosco. (Canadá) 

Mas, quase sem me dar conta, eu via com 
quanta simplicidade e humildade viviam os 

Irmãos que dirigiam o colégio. E também sem 
perceber comecei a fazer o mesmo, isto é, a viver 
com simplicidade. Meus anos como professora 
trabalhando com os maristas, me conduziram a 
uma mudança de pensamento e de maneira de 
agir, que mesmo agora me parece surpreendente. 
A influência marista me conduziu pelos caminhos 
do bem. Espero que seja a minha vez de poder 
influenciar os membros de minha família da mes-
ma maneira. (Filipinas) 

Em minha vida tento ser coerente com o que 
eu digo que acredito. A simplicidade, a apro-

ximação, a presença, o cuidado com os detalhes, 
são valores que tento fazer meus, em todos os 
aspectos da minha vida. Não somente nos meus 
trabalhos pastorais, mas tento levá-los ao mun-
do do trabalho, das relações familiares e da ami-
zade. (Espanha)

O que serve de modelo para nossa vida é 
a confiança total de Marcelino em Deus, 

em Maria, sua determinação em fazer sempre 
a vontade de Deus, seu carisma para ajudar as 
crianças, os jovens e os mais desfavorecidos, sua 
vida de oração e seu amor aos Irmãos, “para que 

se possa dizer dos Irmãozinhos de Maria: veja como se 
amam”.  (França) 

Os Irmãos e os leigos maristas me acolhe-
ram, me animaram, me deram forças e me 

conquistaram. Eles me acompanharam e me 
modelaram, assim como fazem com os alunos, 
os funcionários do centro e os padres. Seu estilo 
de acolhida, de tratar a todos igualmente e de 
transmitir às pessoas a convicção de que são 
valiosas e de que cada um tem algo especial para 
oferecer, são experiências que eu vivi aqui, mais 
de uma vez. (Austrália) 

Minha primeira experiência no que se refere 
à vida marista começa com o ingresso no 

colégio quando tinha seis anos, para cursar o 
primeiro ano do ensino básico. Nesse momento 
se iniciou um percurso, como um bordado, que 
começaria a dar seus frutos cinco anos mais 
tarde, quando já possuía algumas recordações 
mais definidas e concretas dos Irmãos e de mo-
mentos de encontro, como o encontro da Família 
Marista. Desses primeiros momentos lembro-me 
principalmente do acesso fácil e da simplicida-
de dos Irmãos e, mesmo que não fossem todos 
iguais, os Irmãos com quem tive contato deram 
sempre um grande testemunho de proximidade. 
(Espanha) 

Os pilares de minha vivência marista são:
• Jesus, o amigo que nos convida a segui-lo, 

a ouvi-lo, a sentir o seu amor e a compartilhar 
essa experiência de bondade e misericórdia 
com meus alunos.
• Maria, a mãe amorosa que me segura pela 
mão e me ensina o caminho para chegar a seu 
Filho e a ser mãe para meus alunos.
• Marcelino que vence todos os obstáculos 
que se apresentam na vida e sempre está aten-
to e disponível àqueles que dele necessitam.

Tudo quanto transformou minha vida, procuro 
comunicá-lo àqueles que estão em torno a mim, 
falando-lhes desses três amores que estão co-
nosco, nos acompanham e nos ajudam em nossa 
caminhada diária. (México) 

Meu primeiro contato com os Irmãos Maris-
tas foi durante meus estudos secundários. 

Eu os via somente quando iam sossegadamente 
ensinar o catecismo. O que naquela época me 
surpreendia neles era sua humildade e simpli-
cidade. Para mim pareciam pessoas comuns, 
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corriqueiras. Percebi que quase todos eles eram 
homens muito inteligentes e de grande preparo. 
Eu me perguntava por que tinham escolhido 
ter uma vida tão humilde e simples naquela ati-
vidade. Somente depois que senti o toque de 
Deus em minha vida é que pude compreender 
o segredo que estava por trás daquele estilo de 
vida. Foi quando eu vi o valor e a beleza que es-
tavam escondidos neles. Apesar de eu sempre 
ter sido uma mulher modesta, me comprometi 
a modelar minha vida, seguindo o exemplo dos 
Irmãos Maristas. (Nigéria) 

Deus provê, me dizia o encarregado do grupo 
de catequistas da primeira comunhão. Fui 

tantas vezes testemunha assombrada desta 
presença provedora de Deus, que não poderia 
fazer outra coisa senão crer! Esse marista as-
sinalou - com um sorriso dos mais belos que 
meus olhos já viram - que aquilo era nada mais, 
nada menos, do que a confiança na Providên-
cia, que me dá gratuitamente os bens que meu 
coração deseja para ser feliz: paz, amor, simpli-
cidade e maior confiança em sua Pessoa e em 
seus caminhos.
De outro Irmão aprendi algo sobre o serviço, a 
entrega sem limite, a adesão inquestionável à 

vontade de Deus. Sempre e para tudo me fez 
sentir que o Senhor e os trabalhos pelo Reino 
estão em primeiro lugar. Esse Irmão me condu-
zia sobre o terreno da entrega total ao Senhor.
E foi outro que me ensinou, com entusiasmo, a 
descobrir “que o universo é uma partitura, on-
de cada criatura está no pentagrama do amor”; 
que o Senhor está nas ruas, está nos burburi-
nho das pessoas simples, todos escolhidos por 
Deus, um a um. (Chile)

Falando da educação marista em geral, vejo 
que os Irmãos não forçam a disciplina no 

meio dos estudantes. Eles conseguem que eles 
sejam disciplinados por livre iniciativa, através 
de uma educação liberal, utilizando uma nor-
mativa comum e o bom exemplo. Os valores e 
a disciplina manifestados dessa maneira duram 
toda a vida e acabam fazendo parte dela.
Quando eu entrei no ‘Maris Stella’, meu pai 
estava desempregado e, se não fosse pela 
educação gratuita, eu jamais teria entrado no 
colégio. Naqueles tempos, um rapaz de minhas 
condições econômicas poderia, no máximo, ter 
aspirado a olhar o colégio do lado de fora, sem 
poder entrar nele. (Sri Lanka) 
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Em meio a tantos dons que o Senhor nos fez, 
pudemos conhecer um grupo de homens 

de fé: próximos, amigos, acolhedores, trabalha-
dores, alegres e simples, com um grande amor 
a Maria e com uma entrega total em favor das 
crianças e dos jovens mais necessitados. Eram 
os Irmãozinhos de Maria. Imediatamente nas-
ceu uma amizade e, dentro de um espírito de 
família e de simplicidade, compartilhamos com 
eles a missão de fazer dos jovens e crianças 
“cidadãos honrados e bons cristãos”. Pouco a pouco, 
em meio ao trabalho e compartilhando a mes-
ma vida, fomos descobrindo no testemunho 
desses Irmãos uma maneira concreta de ser e 
de viver, uma espiritualidade, um carisma, um 
dom. (Bolívia) 

Complementaridade entre 
missão, comunhão  
e espiritualidade

Ainda que a prioridade seja, sem dúvida, a 
missão, eu penso que não devemos deixar de 

lado os “tesouros” que foram se depositando no 
coração de tantas pessoas, ao longo da realização 
dessa missão, como nos ex-alunos, nos pais, etc. 
Estou certo de que esses tesouros são fonte de 
vitalidade e de entusiasmo para todos nós que es-
tamos em contato direto com a missão de educar, 
e que devem ser canalizados e aproveitados. Eles 
são, igualmente, uma forma de viver os valores 
do Evangelho a partir de uma visão marista, onde 
quer que o leigo se encontre. (Espanha) 

Vivo este carisma marista através de um rela-
cionamento diário com meus companheiros, 

com os alunos e com seus pais. Durante 15 anos, 
estive encarregada da pastoral dos professores 

e de seu desenvolvimento profissional. Não se 
podem separar essas duas coisas em um centro 
católico. Assim como aprendi com os maristas, 
não se trata de “falar daquilo que se deve fazer”, 
mas de “fazê-lo”. Por essa razão, muitos ensinam 
apenas com sua presença. Apenas estando ali. 
Pode-se estar ali, caladamente ou às vezes ex-
pressando-se, e ser sempre observado pelos alu-
nos e por seus companheiros. O mesmo pode-se 
fazer dentro da própria família. (Austrália) 

Chegamos a considerar o movimento como 
uma forma de vida, um chamado especial 

que o “Grande Timoneiro” (Jesus) nos fazia en-
quanto casal, pois, durante dez anos não tive-
mos filhos. Isto nos ajudou a descobrir, a encon-
trar o caminho que o Senhor Jesus nos mostrava 
naquele momento de nossas vidas, seja individu-
almente ou como casal, isto é, nos entregamos 
aos jovens. Servimos com todo nosso coração e 
nossa alma os jovens, o movimento, o colégio; 
isso ajudou a nos construirmos enquanto casal, 
diante da paternidade que nos era negada até 
então. (México) 

Faz pouco tempo que li este texto e penso que 
ele resume o caminho que percorri em minha 

vida como marista.
Faça todo o bem que puder
Com todos os meios que puder
De todas as maneiras que puder
Em todos os lugares que puder
A todas as pessoas que puder
 Em todo o tempo que puder.

E para mim, “fazer todo o bem que posso” como ma-
rista, significa construir relações, confiar em Deus 
e Maria, acreditar em mim mesma, fazer com que 
os outros (companheiros e alunos) saibam o 
quanto Jesus os ama, de todas as maneiras e on-
de quer que seja, e prosseguir dando o meu “sim” 
à chamada de minha vida. (Austrália) 
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FORMAS DE 

RELACIONAMENTO COM 

O CARISMA MARISTA
Juntos,  
testemunhas  
do carisma

Diante do apelo “Necessitamos 
de Irmãos”, feito por Marce-

lino, eu me sinto receptor desse 
convite e procuro dar uma res-
posta a partir de minha condição 
de leigo. (Espanha) 

Nos últimos anos no colégio, 
vi uma transferência admi-

nistrativa dos Irmãos para os 
leigos. Isso não foi sempre fácil 
e fez ver a muitos que, além da 
administração do colégio, havia 
uma vida marista, que desde 
sempre era sustentada pelos Ir-
mãos. Como estes se retiravam, 
agora competia aos leigos dar-
lhe continuidade, afim de que se 
mantivesse essa via, com seus 
valores maristas. Há uma he-
rança que deve ser apreendida 
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enquanto os Irmãos estão ainda em condições 
de nos transmiti-la; é uma herança, um espírito, 
a fazer frutificar para os próximos decênios. Eis 
a missão dos leigos maristas para os próximos 
anos. Esperamos vencer. Quanto a mim, minhas 
novas responsabilidades de diretor adjunto do 
colégio me permitem, em colaboração com meus 
colegas de direção e com todos os funcionários 
da escola interessados em continuar a viver os 
valores maristas, de trabalhar para atualizar essa 
missão. (Canadá)

Ainda que não permaneça em contato diário 
com as crianças (somente com os meus), 

sinto-me parte de um projeto elaborado para 
elas. O entusiasmo que coloco em minha ativi-
dade do dia-a-dia encontra sustento no sonho 
de Champagnat, na vivência do seu carisma e 
na partilha de vida com todas as pessoas da 
direção; elas nos  impelem a realizar esse sonho 
com nossa presença, seja na escola marista ou 
fora dela, aonde a vida nos conduz a cada mo-
mento. (Espanha)  

Desde que nossa escola passou a ser admi-
nistrada pela diocese eu me sinto mais de-

safiado enquanto leigo marista. Sinto ainda mais 
a obrigação de transmitir a espiritualidade e o 
pensamento de Marcelino no colégio e na Asso-
ciação dos Ex-alunos. (Alemanha) 

No princípio estava convencido que um leigo 
nunca poderia igualar um Irmão marista e, às 

vezes, dentro de mim pensava – se me é permi-
tida uma comparação – que o melhor dos leigos 
corresponderia ao último dos Irmãos, pois estes, 
de qualquer maneira, tinham consagrado inteira-
mente sua vida ao Senhor.
Hoje posso afirmar que cada um de nós, Irmão 
ou leigo, é chamado a uma missão, ou seja, 
é chamado a realizar o sonho de Marcelino. 
Cada um deve vencer os diversos obstáculos 
que se apresentam e carregar sua própria cruz. 
Somente Deus conhece o peso da cruz de cada 
um.
Os leigos se constituem uma nova força, tanto 
para a missão marista como para a realização do 
sonho de Champagnat. Trata-se de uma ocasião 
única que não devemos desperdiçar. Devemos 
encontrar os meios necessários para fortalecer a 
presença dos leigos e tirar proveito de sua força. 
Uma força que deverá funcionar em harmonia 
com a dos Irmãos. (Grécia) 

O meu sonho é que, dessa maneira, a vitalida-
de do carisma, a vitalidade da missão ma-

rista, esteja tanto nos Irmãos como nos leigos. 
Atualmente estamos pretendendo que o laicato 
marista tenha consciência de sua identidade e 
que tenha uma identificação com a missão que 
torne possível esse sonho. (Espanha) 

Nós sonhamos em provocar inveja em outros 
leigos, para que se unam a nós. Também 

procurarmos interpelar os jovens para que re-
flitam sobre sua vocação (e por que não a de 
Irmão?) e esperamos que se instale uma comu-
nidade de Irmãos, ainda que seja pequena, para 
que seja sinal na diocese de que se pode oferecer 
a vida inteira ao Senhor e que se pode viver uma 
mesma missão, um mesmo carisma, em nossos 
diversos estados de vida: religiosos, religiosas, 
leigos ou ministros ordenados.  (França) 

O relacionamento com outras 
congregações maristas

Eu lecionei no colégio das Irmãs maristas du-
rante seis anos e meio, e minhas noções a 

respeito do carisma marista se modificaram. Um 
dia eu conversava com uma Irmã sobre o que 
significava ser marista e ela me disse: «Os Irmãos 
passam muito tempo falando de Marcelino. 
Existem outros maristas na família que também 
precisam ser conhecidos. Nós não nos centra-
lizamos em Marcelino como fazem os irmãos». 
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Aquilo me abriu os olhos para compreender me-
lhor o que significava ser marista. Os pontos de 
referência na pastoral do colégio eram Chavoin, 
Chanel, Colin, Jaricot, Marcelino e Perroton. Era 
uma oportunidade a mais para adquirir novos 
conhecimentos. (Austrália) 

O relacionamento com o  
Instituto dos Irmãos Maristas

Nesses anos conheci e convivi com muitos 
irmãos, todos com seu jeito próprio de ser 

que enriquece o Instituto. Os diferentes dons lhe 
dão uma beleza especial. Percebo que, embora 
tenhamos estados diferentes de vida, somos 
complementares e isso faz toda a diferença. A 
vida do leigo, assim como a dos religiosos, pode 
ser enriquecida pelo trabalho comum, pela ação 
partilhada, nas experiências vividas e até nas di-
vergências de idéias que fazem com que ambos 
pensem sobre suas ações e seu compromisso 
com a construção do Reino. (Brasil) 

Em janeiro do ano de 2001 os Irmãos puseram 
em marcha uma fraternidade do Movimento 

Champagnat da Família Marista, e me pediram para 
assumir a coordenação do grupo. A visão que te-
mos, a longo prazo, da vocação marista leiga nos 
leva a desejar uma participação mais ativa com a 
comunidade dos Irmãos. Com humildade deseja-
mos o acompanhamento dos Irmãos, para que nos 
dêem pistas sobre como podemos crescer e traba-
lhar em união com eles. (Singapura) 

Sou casado e tenho três filhos adultos. Todos 
nós, minha mulher, meus filhos e eu fizemos 

nossos estudos no mesmo colégio marista. Neste 
momento, nós cinco somos professores do colé-
gio, o que explica o fato de nossas vidas estarem 
ainda estreitamente relacionadas com a escola e 
os Irmãos. Em 1999 fui nomeado membro afilia-
do da congregação dos Irmãos Maristas, o que 
quer dizer que sou um marista leigo. Minha mu-
lher pertence à comissão de vida comunitária da 
Província das Filipinas. Ela e eu, juntamente com 
nossa filha mais velha, participamos do grupo 
do Movimento Champagnat da Família Marista, 
desde a sua origem. Outro filho se juntou a nós 
recentemente. A verdade é que parecemos uma 
extensão da comunidade dos Irmãos. (Filipinas) 

Vínculo e sentido  
de pertença

Quando eu penso nesses 12 anos com os 
Irmãos maristas, não posso deixar de sentir 

um profundo sentimento de apego à espiritua-
lidade marista que muito me ajudou a modelar 
minha própria personalidade. (Singapura) 

Nós escolhemos de continuar nosso caminho 
numa fraternidade guiada por uma jovem 

comunidade cristã. Esta comunidade favorecia a 
renovação de forças na vida de casal e os filhos 
eram sempre bem acolhidos. Várias atividades 
favoreciam a participação. Mas a presença dos 
Maristas nos fazia falta. Meu sentimento era, 
acima de tudo, o de fazer parte dos Maristas. Por 
isso, desde o ano passado, constituímos uma 
nova fraternidade marista de casais que desejam 
renovar forças e refletir sobre sua vida cristã. 
(Canadá) 

Tenho a felicidade de trabalhar em um lugar 
onde as pessoas formam uma verdadeira co-

munidade. No colégio, os adultos e os estudan-
tes se preocupam uns com os outros e se apóiam 
mutuamente. (U. S. A.) 

Finalmente, depois de certo tempo de partici-
pação num grupo de universitários, vários de 

nós, que integrávamos esse grupo, solicitamos 
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para constituirmos uma fraternidade, como op-
ção de viver nossa condição de leigos segundo o 
carisma de Marcelino e dos Irmãos. Encontro-me 
nessa fase, em que prosseguimos nossa cami-
nhada, com os laços cada dia mais estreitos com 
o Instituto, seja para participar e compartilhar a 
vida com os outros membros, seja para refletir 
sobre os documentos e trabalhar as inquietudes 
que vão surgindo no dia-a-dia, discutindo-os 
com os Irmãos e entre nós mesmos. (Espanha) 

Depois de alguns anos como professora ma-
rista, senti a necessidade de seguir Jesus, 

através de um determinado estilo de vida, e co-
mecei a buscar opções de vida religiosa. Escrevi 
a diferentes comunidades: algumas me enviaram 
informações, porém, ficou nisso. Um domingo, 
depois da Eucaristia soou o telefone. Era um 
ex-marista que me convidava para participar 
de uma reunião com o objetivo de iniciar uma 
fraternidade do Movimento Champagnat da Fa-
mília Marista. Fui à referida reunião. Foi nesse 
momento que o Senhor me presenteou: entendi 
que para seguir a Jesus não era necessário ser 
religiosa. Continuei participando dos encontros 
mensais nos quais se partilhava em fraternidade, 
à luz do carisma de São Marcelino Champagnat. 
A experiência foi enriquecedora, ainda mais sen-
do professora marista; o estilo de vida humilde 
e simples preencheu minha expectativa vocacio-
nal. (Colômbia)

A minha experiência mais significativa foi a de 
fazer comunidade com outros dois leigos 

e com os Irmãos maristas. Com eles fazia as 
orações, as refeições, os passeios; refletíamos 
juntos sobre a escola, os alunos e os professo-
res, além de elaborarmos um projeto comunitá-

rio. Com alguns deles fiz verdadeiras experiên-
cias de amizade que ainda conservo. Também 
tive momentos difíceis, de medo, de solidão, de 
incompreensão, de sentir que a experiência se 
delineava como se eu fosse uma irmã religiosa, 
embora eu não me tivesse proposto isso e nem 
tinha a intenção de fazê-lo. 
Desejávamos construir uma fraternidade, ter 
momentos de oração, momentos de lazer e de 
formação, conservando as identidades próprias 
do leigo e do Irmão, mas construindo juntos em 
um projeto de serviço aos jovens, onde cada um 
participava com o seu trabalho e a partir de sua 
vocação própria. A experiência foi de dois anos, 
com bom êxito. Mas as relações foram se tornan-
do difíceis entre algumas pessoas, dentre elas eu 
mesma. (Venezuela) 

Fiquei muito bem impressionada com The Grove. 
Trata-se de uma comunidade na qual os jovens 

adultos (de ambos os sexos) e os Irmãos maristas 
vivem juntos em um ambiente de apoio católico e 
marista. The Grove é um lugar de muita hospitali-
dade, de simplicidade, de serviço e de crescimento 
pessoal e espiritual. (Nova Zelândia) 

Quando comecei a trabalhar na N. com meus 
21 anos, percebi imediatamente o chamado 

marista, ao ver aquele tangível carinho e apoio 
que eu não pensava que existisse ou pudesse 
existir na vida profissional. Minha vocação não 
seria tão clara, nem minha experiência tão rica, 
se não fosse por esse espírito de família que os 
Irmãos manifestam, e pelo clima de bom rela-
cionamento que reinava entre os funcionários 
da N. Somos uma comunidade forte, na qual 
uns tratam de ajudar os outros a crescer na fé e 
na compaixão. A escassez de recursos nos tem 
ajudado a nos mantermos humildes e creio que 
isso influenciou muito no crescimento espiritual 
de nossos alunos e no meu próprio, ao começar 
a fazer parte dessa comunidade. (U. S. A.) 

Reconhecimento da vocação 

Depois de poucos meses de trabalho como di-
retora de programas, dava-me conta de que 

aquilo não era um trabalho; eu o vivia como uma 
vocação.  Envolvi-me profundamente com a obra 
marista, tratando de seguir a vontade de Cristo, 
Maria e Champagnat. Esse comprometimento me 
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levou até mesmo a representar os maristas na 
procissão das ofertas, durante a cerimônia de ca-
nonização de Marcelino Champagnat em Roma, 
no ano de 1999. Então, senti-me particularmente 
interpelada por Champagnat que parecia dizer-
me que havia um lugar para mim na casa marista, 
e que meu trabalho com os jovens desfavoreci-
dos era reconhecido com o mesmo valor como 
se fosse realizado por um Irmão. (Canadá) 

Depois de todos esses anos passados em fra-
ternidade, em que procuramos viver o pro-

jeto de vida comum, em todas as fraternidades, 
sentimos que deveríamos dar um passo a mais. 
Depois dos anos de reflexão em fraternidade, 
junto com o Irmão acompanhante, decidimos, 
em comum acordo com o Irmão provincial e a se-
cretaria do Movimento Champagnat, de assumir 
o compromisso publicamente. No final do retiro 
que fizemos em Notre Dame de l’Hermitage, no 
dia 15 de agosto de 2005, nos comprometemos 
com outros membros da fraternidade a viver nos-
so projeto de vida. Foi um momento importante 
para nós.

COMPROMISSO
Na presença da Santíssima Trindade,
dou graças ao Senhor por ter feito de mim, 
através do batismo,
um irmão de Cristo e membro de sua Igreja, 
sem algum mérito de minha parte.
À maneira de Maria, com a ajuda de 
são Marcelino Champagnat,
comprometo-me a viver segundo o Evangelho,
e a servir a Igreja como ele,
com atenção prioritária aos pobres e aos jovens.
Neste compromisso conto com o auxílio dos membros
da fraternidade «Henri Vergès»
e do Movimento Champagnat da Família Marista.
Espírito Santo, que por tua graça 
eu seja testemunha do teu Amor.
Virgem Maria, nossa Boa Mãe,
confio a minha vida… 
e meu apostolado à tua solicitude maternal. (França) 

Eu sempre pensei que o caminho deles tives-
se uma única direção (Irmãos). Agora estou 

começando a ver que existem duas direções e, 
quem sabe, a pista pode conduzir a um tipo de 
pertença. (Austrália) 
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Por um novo modelo  
marista na Igreja

Acredito que o Movimento Champagnat pode 
ser um bom meio para experimentar novas 

formas de viver a espiritualidade marista, criar 
novas formas de relação entre Irmãos e leigos, e 
tornar possível os espaços que criam uma nova 
vida, novas estruturas de animação no Instituto. 
(Espanha)

Meu futuro com os maristas é incerto. Penso 
que nós, leigos, temos que propor novas 

formas de ser, de viver nossa identidade dentro 
da congregação, construindo isso junto com os 
Irmãos. (Venezuela)

Nosso profundo sentimento marista nos fará 
encontrar um caminho para continuar viven-

do e compartilhando com os Irmãos algo mais do 
que a missão. Mudará a forma, mas sonhamos 
em poder continuar vivendo essa nova realidade 
já iniciada, uma possibilidade de ser comunida-
de, que é ao mesmo tempo leiga e marista. E, 
por que não, sonho poder realizar algum tipo de 
vínculo. (Espanha)
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CAMINHOS 

DE CRESCIMENTO 

NA VOCAÇÃO  

A vocação,  
caminho de fé

Não tenho dúvidas que o 
ambiente Marista foi o 

responsável pelo meu cres-
cimento espiritual. Foi onde 
adquiri as forças básicas e ne-
cessárias para viver bem a mi-
nha vida e, suportar as prova-
ções de fé a que a vida me tem 
submetido. Fato inesquecível 
foi quando fui acometida de 
uma grave doença (aneurisma 
cerebral). Asseguro que só es-
capei devido à campanha de 
orações recebidas de toda a 
Família Marista, junto com as 
dos meus familiares. Também 
recebi sinais de apoio, com-
panheirismo e compreensão 
por ocasião do falecimento 
de meu primeiro filho, com 19 
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anos de idade, num acidente automobilístico, 
cinco anos atrás. Hoje, agradeço muito a Deus 
tudo o que recebi e ainda continuo recebendo. 
Sinto-me amada por Ele, feliz e orgulhosa por 
pertencer a esta grande família. (Brasil) 

Viver à maneira de Marcelino fez com que 
minha vida mudasse radicalmente. Lutar no 

dia-a-dia para ser uma Champagnat transformou 
minha vida, antes feita de interesses apenas hu-
manos, em uma cristã com um olhar cheio de es-
perança. Apoiada pelos Irmãos Maristas, comecei 
a transformar-me e agora me emociono até as 
lágrimas em poder dizer que sou MARISTA, filha 
única e amada por Deus. Procurar tornar a vida 
dos outros mais agradável se transformou em mi-
nha eucaristia diária. Mas, para chegar a isto, me 
custou suor e lágrimas, muitas renúncias... Decidi 
viver à maneira de Jesus, apesar de ser doloroso, 
mas isto nos faz crescer em liberdade. (Paraguai) 

Eu também era um daqueles necessitados 
quando o dedo de Champagnat chegou até 

mim. Agora também eu passo meus dias procu-
rando chegar até os outros, seguindo as pegadas 
de Marcelino e não consigo me imaginar com 
uma vida diferente desta. (U. S. A.) 

Tudo começou em uma data muito espe-
cial, no dia 20 de maio, em uma celebração 

Champagnat organizada pelo colégio para os 
participantes do movimento de jovens, Remar. 
Foi assim que, mesmo não sendo aluna do co-
légio, nem tendo irmãos que estudavam ali, mas 
graças às minhas companheiras de classe que 
me convidaram, teve início essa experiência que 
representou a minha evangelização, minha expe-
riência de comunidade cristã, o discernimento de 
minha opção vocacional, um marco de referência 
para os meus atos e a orientação nas decisões 
importantes de minha vida. (Venezuela) 

Desde que comecei a trabalhar no colégio 
marista, meu olhar e minhas atitudes sempre 

buscaram algo além de uma postura profissional 
coerente, até porque para o tipo de trabalho pa-
ra o qual fui chamada a colaborar, uma postura 
apenas ética e profissional não era o suficiente. 
Trabalhar na formação dos leigos maristas, assim 
como em qualquer trabalho de formação huma-
no-cristã, exige uma escolha autêntica de valores 
e atitudes que realmente testemunhem uma vida 
cristã. (Brasil) 

Comecei meu itinerário marista, uma viagem 
de amor, de fé, de inclusão, de hospitalida-

de, de serviço, de generosidade, com a profunda 
convicção de que com Deus nosso Pai, com Jesus 
nosso Irmão, com Maria nossa Mãe e com Cham-
pagnat como nosso guia, nossas vidas seriam 
para sempre modeladas pelo carisma marista. 
(Austrália) 

Momentos do caminho

E como já vejo que o Senhor me espera na outra 
margem com os braços abertos e seu coração 

cheio de amor e de bondade, e a partir dessa mar-
gem eu grito: “Fica comigo, porque já é tarde. A noite está 
chegando” (Lc 24,29) Confio plenamente na Espiritu-
alidade marista, no amor da Boa Mãe e na ternura 
de São Marcelino para o dia definitivo do encontro 
com o Senhor. (Colômbia) 
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Decidi, ainda como aluno, que seria professor, 
motivado pelo testemunho dos Irmãos e de 

alguns professores leigos que já existiam na épo-
ca. O que realmente me encantou foi a presença 
simples e amiga dos Irmãos junto aos alunos. 
(Brasil) 

A comunidade marista me ajudou a curar mi-
nha rejeição de Deus e da Igreja católica. 

Eu penso que fui marista antes de ser católica. 
Matriculei minhas duas filhas em uma escola ca-
tólica e senti o toque de Deus pela primeira vez, 
quando a mais velha recebeu o sacramento da 
Reconciliação. Deus estava operando em minha 
vida, ainda que conscientemente eu não esti-
vesse à sua procura. Lembro-me que falei com 
o irmão N., que na época era o diretor, sobre a 
profunda experiência que tinha feito do amor de 
Deus, e no dia seguinte ele me mandava um bo-
nito cartão postal, no qual falava do chamado de 
Deus e do desafio que significava para mim dar 
uma resposta. Mas até 1992, ano em que par-
ticipei do programa “Compartilhar a chamada”, 
não sentia uma vontade que me entusiasmasse 
a partilhar a vocação marista. Foi quando então 
eu tive uma grande e forte consciência do cha-
mado a ser educadora e o apelo a ser marista. 
(Austrália) 

Minha formação, minha evangelização e mi-
nha vocação marista, eu devo tudo isso 

àquele que considero o tesouro de minha vida, o 
Movimento Remar. Nestes anos de minha juven-
tude, anos de consolidação de minha identidade, 
Deus cativou meu coração com a maneira de 

Marcelino e com a vida dos Irmãos e dos leigos. 
(Venezuela) 

A energia que desprende dos programas de 
animação, como o “Compartilhar a cha-

mada” e a Associação das Escolas Maristas da 
Austrália, contribui muito à formação dos edu-
cadores segundo a identidade marista, inclusive 
convidando a ser membros da família marista. A 
diferença fica muito evidente quando alguém se 
encontra com professores de outros centros, que 
não têm essa experiência de ensinar em uma es-
cola com esse tipo de carisma. O maior desafio e 
a prioridade atuais consistem em dar oportunida-
des a todos os que trabalham em nossas escolas, 
para que seja mantida viva, no futuro, a missão 
de Champagnat. (Austrália) 

Descobrimos  
o chamado de Deus

Eu era um menino que não me destacava 
muito, daqueles que passam sem serem no-

tados; mas em minha história cruzou a de um 
Irmão marista que viu algo em mim que ninguém 
nunca havia visto. Hoje recordo meus 14 anos 
como um momento de despertar para um mundo 
apaixonante. Esse Irmão, de alguma maneira me 
ajudou a dar-me conta do potencial que eu tinha 
enquanto pessoa. O fato de me sentir valorizado 
por pessoas que não pertenciam ao meu am-
biente familiar, nem ao meu círculo de amigos, e 
ir descobrindo que, na abertura ao outro, havia 
algo que me completava, foi o que me impulsio-
nou a iniciar minha vida marista. (Espanha) 

O apelo começa com uma amizade. Neste 
sentido, minha vocação como marista leigo 

começou em grande parte através de minha ami-
zade com os Irmãos e assim se mantém, vincu-
lada e enriquecida com minha vida de esposo e 
pai. A realidade é que o testemunho e a amizade 
dos Irmãos é o que me conduz a melhor definir o 
carisma de Marcelino e meu papel como educa-
dor marista. (U. S. A.) 

Quando tinha 12 anos surgiu a oportunidade 
de fazer parte dos Grupos da Amizade, e sem 

estar realmente consciente, comecei a minha ca-
minhada de conhecimento de Jesus, a ser cristão 



Secretariado Ampliado dos LeigosPinceladas de vida marista leiga

�0

à maneira marista, fato que é responsável por 
tudo aquilo que sou e sinto agora.  (Espanha) 

Essa experiência de grupo me marcou profun-
damente para sempre.  Éramos muito amigos 

e unidos, verdadeira comunidade de irmãos.  No 
grupo também vivi intensos momentos de lide-
rança.  Neste tempo conheci a espiritualidade 
marista, o jeito de Maria, início da conquista do 
meu coração. (Brasil) 

Lembro-me, mesmo que não saiba propria-
mente em que momento, que comecei a sen-

tir que deveria dar uma resposta a um chamado, 
um apelo que estava me levando muito longe... 
a fazer algo que não compreendia bem o que 
era, mas sabia apenas que era para servir outras 
pessoas com mais necessidades do que eu de 
conhecer Deus. Cada vez que escutava a letra da 
canção “O profeta”, que dizia “Deixa os teus irmãos, 
abandona tua casa, não temas de te arriscar, porque eu 

estarei contigo; não temas de me anunciar, porque pela 
tua boca eu falarei”, parecia que ela era dirigida a 
mim. E ainda é o que sinto agora, sabendo que 
tive a graça de tornar realidade um sonho, por 
muito tempo acariciado, e que me faz muito feliz. 

Mas, como não é um sonho, nem sempre é muito 
fácil. (Peru) 

Pouco a pouco, tudo isso fez com que desco-
bríssemos nossa vocação, o chamado a ser e 

a viver como leigos maristas. Isso aconteceu com 
o passar dos anos e convivendo com os Irmãos; 
compartilhando seu trabalho com as crianças, 
com os jovens, com os pais de família e com a 
comunidade; colocando a celebração da Eucaris-
tia no centro de nossa vida cristã; superando as 
dificuldades e os problemas normais de qualquer 
equipe de trabalho, ou quando rezávamos com a 
vida iluminada pela Palavra de Deus; buscando e 
perguntando sempre e cada vez: o que Deus quer 
de nós hoje? Ou recorrendo a Maria com confian-
ça cada vez que iniciávamos uma nova missão, 
recomendando-nos a ela, à sua proteção; esfor-
çando-nos por viver de maneira simples e coe-
rente, por amar Jesus Cristo cada dia mais, colo-
cando-o como centro de nossa vida e de nossa 
família; deixando nossa casa em S. para irmos a 
C. e ali trabalhar com os Irmãos, cuidando para 
que a educação que oferecemos às nossas crian-
ças e jovens estivesse plena do amor e tivesse a 
melhor qualidade possível; quando visitávamos 
as famílias ou partilhávamos com as crianças as 
refeições do restaurante estudantil “Boa Mãe”; 
na catequese, nos grupos infantis e juvenis, nas 
experiências de solidariedade, nos retiros e con-
vivências, no contato próximo que tínhamos com 
os estudantes e professores. (Bolívia) 

Discernimos  
a opção de vida marista

Com o tempo minha identificação com o ca-
risma cresceu e se fez mais pessoal, isto é, já 

não dependia tanto do grupo no qual eu me en-
contrava, mas de minha opção pessoal de seguir 
Cristo, conforme o modo de os Irmãos viverem e 
ensinado por Marcelino. (Espanha) 

Dado que a espiritualidade tem a ver com tu-
do o que fazemos, é compreensível pensar 

que em determinados momentos somos mais 
conscientes de nossa espiritualidade do que em 
outros. Uma dessas experiências aconteceu du-
rante nossa estada em L’ Hermitage, quando fize-
mos a visita aos lugares maristas com o Ir. Gabriel 
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Michel. Fizemos uma parada no Bessat, na casa 
de Montagne. Este foi um lugar onde Champag-
nat se encontrou com o jovem que morria sem 
conhecer a Deus. Aquele foi um momento deter-
minante de graça para Marcelino, que saiu dali 
resolvido a fundar uma congregação de Irmãos 
educadores que ensinariam às crianças o conhe-
cimento das ciências e a compreensão de Deus. 
A oração rezada pelo Ir. Gabriel ali mesmo, na-
quela fria tarde de abril, foi esta: “Te damos graças, 
Maria, por haver dado a Champagnat, através deste 
jovem, apenas um adolescente, neste lugar, um sinal da 
vocação que tinhas para ele. Ajuda-nos a ler os sinais que 
surgem em nossa vida para que respondamos à vocação 
que é dada a cada um de nós. Ave Maria…” 
Quando regressávamos ao ônibus, eu ia medi-
tando em minha própria vocação, no meu amor 
por Champagnat e na influência que teve em meu 
caminho até aquele momento. 
(Austrália) 

Leiga marista? O que eu teria entendido se, 
quando comecei a estudar em um colégio 

marista, aos 13 anos, me tivessem feito essa 
pergunta? Certamente não saberia respondê-la. 
Nem mesmo me teria dado conta de que, na-
quele momento, estavam me entregando uma 
das primeiras peças para formar o quebra-cabe-
ça que é hoje a minha vida adulta.  Hoje o meu 
sonho é prosseguir completando, peça por peça, 
esse quebra-cabeça de amor e de vida, fazendo-
o crescer e unindo-o a outros tantos quebra-ca-
beças de ilusão e esperança. (Espanha) 

E vivemos juntos  
em permanente crescimento

Como professora em tempo integral, comecei 
a participar de cursos, ateliês e seminários 

de estímulo e capacitação e, enquanto aprendia 
como profissional sobre a pedagogia marista, fui 
tornando-a integrante da minha conduta e da mi-
nha maneira de pensar. E assim, entender a vida 
como uma aprendizagem contínua: onde o amor 
é o caminho da educação, do encontro com as 
novas experiências, do sustentáculo no momen-
to do erro e do tropeço, da prevenção atenta e 
acolhedora. (México) 

Características fundamentais 
do caminho

Conheci verdadeiramente o marista e os Ir-
mãos, foi durante as atividades que fazíamos 

fora do horário escolar: excursões, peregrinações, 
e, sobretudo, os grupos de crescimento cristão. 
Esses foram determinantes para mim. Foi então 
quando me convidaram para coordenar um gru-
po de jovens. Sempre me senti muito apoiada e 
animada pelos Irmãos. E essa experiência foi o 
início de minha vocação como educadora. (Es-
panha) 

Admiro muito os Irmãos idosos pela garra de 
testemunhar o carisma marista de forma atu-

al e dinâmica. Aliás, esta é uma das característi-
cas da vida marista: sua capacidade de sempre se 
atualizar sem perder suas raízes. (Brasil) 

Passei a trabalhar meu temperamento, colo-
car-me na presença de Deus no dia-a-dia, o 

que me encheu de serenidade e continuei tra-
balhando na educação religiosa escolar entre os 
jovens. Porém, fiz mais do que isso: dediquei-me 
a escutar os estudantes com dificuldades de to-
do tipo e os acompanhei para que eles mesmos 
encontrassem soluções apropriadas. (Colômbia) 
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Ajudou-me muito a relação com os Irmãos. 
São pessoas simples e comuns! Conheci 

muitos deles e senti de perto seu espírito, que 
é uma bênção. Estive sempre consciente de ser 
uma menina jovem que trabalha com membros 
mais veteranos de uma ordem religiosa mas-
culina, mas fico continuamente admirada com 
a abertura que eles demonstram ter comigo. 
Quando estou diante de algum dilema ou tenho 
problemas para resolver, sei que há sempre um 
Irmão disposto a me escutar e a me dar seu con-
selho. (Nova Zelândia) 

São experiências de profundo reencontro com 
o que há de mais autêntico em mim, com 

meus sonhos, com minhas lutas, com meus 
medos, com minha vocação, lá onde descubro 
o desejo de Deus para minha vida. São tempos 
de vida fraterna em comunidade, que enrique-
cem e contribuem às buscas e às lutas de cada 
um. São tempos de vivência de uma grande fé, 
onde os gestos se carregam de sentido, dando 
um significado novo e transcendendo a própria 
experiência, onde posso descobrir o rosto e o 
amor de Deus, no rosto, nas mãos, nas palavras, 
nos olhares, em cada gesto dos companheiros de 
caminhada. (Uruguai) 

Eu tenho 39 anos. Mesmo que meu primeiro 
contato com os Maristas tenha sido aquele 

como aluno, durante 12 anos, a experiência ver-
dadeiramente significativa é minha pertença ao 
grupo de jovens maristas, grupo de vida cristã. 
Entrei aos 13 anos e participei de suas atividades 
durante os anos escolares. Em seguida, continuei 
a fazer um trabalho de monitor durante meus 
anos universitários até hoje, realizando o acom-
panhamento de um grupo de estudantes na sua 
etapa de catecumenato. Sou também para eles o 
acompanhante pessoal. (Espanha)

Eu pude viver uma experiência profunda de fé 
e de relação com o carisma marista em uma 

experiência comunitária de quatro semanas, cha-
mada FORMARME (Formação Marista no México).  
Minha vivência com quatro Irmãos e nove leigos 
empenhados deu toda a confiança à minha alma 
missionária, da qual tenho necessidade para me 
dedicar à minha vida de educador e principalmen-
te para viver como leigo marista. (México) 

Parece-me impossível e sem sentido separar 
minha pessoa daquilo que estou fazendo, 

porque meu trabalho como professora marista é 
a mais autêntica expressão daquilo que sou. Cada 
dia me lembro de meu compromisso e cada dia 
dou graças a Deus, que com sua graça me fez ver 
exatamente o que ele queria para mim. (U. S. A.) 

Penso que minha vivência marista me conduziu 
a integrar pouco a pouco todos os aspectos 

de minha vida. É muito fácil ser marista na reu-
nião da fraternidade, com os jovens que acompa-
nho em seu desenvolvimento próprio, em minha 
casa, mas é mais difícil transportar este estilo a 
outros setores da própria vida, onde imperam 
valores que não são esses. Neste sentido, minha 
caminhada é de tentar integrar estes diferentes 
aspectos de minha vida. Meus próximos passos 
devem ser encaminhados na tentativa de integrar 
ainda mais o que quero ser com o que sou na 
realidade. (Espanha) 

Minha vida é como um poço, como um reser-
vatório d’água, onde Deus, através de Mar-

celino, vem ao meu encontro, no mais íntimo de 
mim para que o meu poço não se esgote mas, ao 
contrário, que dele brote água viva... Mas a água 
não é apenas para mim, porque um poço tem 
sentido enquanto se oferece, se dá e se entrega 
aos outros. (Uruguai) 

Foram muito importantes para mim as experi-
ências vividas nos grupos da Amizade e pos-

teriormente nos Grupos de Vida Cristã. Neles vivi 
os valores de Jesus, os momentos de encontro 
com Deus em comunidade e nas orações, o co-
nhecimento de mim mesmo e um olhar voltado 
para os outros, para ajudar os mais necessita-
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dos. Aí foi muito importante também o fato de 
partilhar as atividades dos encontros vocacio-
nais com os Irmãos que nos acompanhavam 
em nossas inquietudes, assim como com os 
leigos que trabalhavam conosco. Eles nos pro-
porcionaram experiências inesquecíveis, como 
o trabalho, à maneira de Marcelino, com as 
crianças de bairros da periferia de nossa cida-
de, ou experiências de comunhão com outros 
cristãos, através de encontros do Povo de 
Deus. Destaco tanto Irmãos como leigos, por-
que ambos nos fizeram conhecer Jesus, através 
de Marcelino, e porque vivemos juntos o amor 
e a entrega total para o bem das crianças e da 
missão. (Espanha) 

No início nos centramos na elaboração de um 
plano de formação para os leigos da Colôm-

bia. Porém, diante da situação de pobreza em que 
viviam e vivem tantos dos nossos compatriotas, 
e diante do convite direto que nos fazia o Irmão 
Provincial, em 2003, sentimos que era necessário 
que toda essa formação fosse alimentada por um 
projeto de solidariedade. E redescobrimos o slo-
gan de nossa Província: “Nascemos da solidariedade e 
pela solidariedade renasceremos”. (Colômbia)  

A partir do fato de ser Igreja, sinto o carisma 
marista como um grande presente que me 

ajuda a olhar para minha vida, para descobrir 
que o projeto vocacional consiste em acolher o 
convite de Jesus, com a força do vento do seu 
Espírito, para colaborarmos na missão da Igreja. 
(Uruguai) 

Sinto que fazer e ser Igreja é simplesmente 
ajudar-nos uns aos outros a descobrir e for-

talecer nossa vocação pessoal para encontrar a 
Fonte de toda vida. (Espanha) 

Naqueles anos todos, como aluna, recebia 
convites para auxiliar em manhãs de for-

mação junto com a equipe dos Irmãos e alguns 
colegas meus de sala de aula: íamos a outras 
comunidades e escolas, que faziam parte da área 
pastoral de M. Os Irmãos realizavam reuniões nos 
colocando a par do trabalho e dividindo conosco 
as tarefas dos encontros. Só mais tarde percebi 
que os Irmãos já treinavam e preparavam lide-
ranças, colocando-nos desafios no trabalho com 
outros jovens. De pequenas tarefas no trabalho 
de formação com jovens, para atividades perma-
nentes na catequese e pastoral de juventude, em 
minha paróquia, foi um caminho sucessivo de 
engajamento, de deslumbramento pelo trabalho, 
de crescimento na fé e na missão de leiga: leiga 
inspirada no “jeito de ser marista”. (Brasil) 

Faz-se caminho ao caminhar: 
formação permanente

A formação constante, os cursos de especia-
lização técnico-pedagógica, o estudo e o 

conhecimento da vida de Marcelino e da primeira 
comunidade de Irmãos, sua “presença exem-
plar”, o espírito de família, com as virtudes da 
simplicidade e do amor a Maria... têm sido e são 
os pilares da convivência com os companheiros 
e com os Irmãos: “Irmão entre irmãos”, “Um pra-
to a mais entre as vasilhas da mesa de La Valla”, 
“Um prato e uma panela a mais na grande mesa 
do universo”. (Espanha) 

O Projeto La Valla é uma iniciativa dos leigos da 
C. High School, através da qual alguns pro-

fessores mais experientes acompanham, guiam e 
apoiam jovens professores em seu primeiro ano 
de atividade, com sessões nas quais partilham 
ideias sobre metodologia, administração de clas-
se e carisma marista. (U. S. A.) 

Graças ao meu grupo de jovens, pude conhe-
cer muitas pessoas – Irmãos maristas, moni-

tores, colegas de grupo, rapazes e moças – que 
têm sido o meio fundamental de meu processo 
pessoal. Com eles e graças a eles, descobri mi-
nhas capacidades e meus limites, tomei confian-
ça em mim mesmo e experimentei minha vida em 
relação com a dos outros; esse foi meu espaço 
de busca de Deus e de celebrar meu encontro 
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com Ele; tive minha parte num completo proces-
so de formação humana, social, cristã e marista. 
Foi assim que conheci de maneira concreta a 
pessoa e o projeto de Champagnat. 
Sinto que fui acompanhado em cada um dos 
meus passos, mesmo que não tenha sido com-
pletamente consciente, até que pude vê-lo com 
certa distância no tempo, e com a perspectiva 
que dão os anos e a reflexão das experiências 
vitais. Destaco a confiança que os outros tiveram 
em mim e nas minhas possibilidades, muito mais 
do que eu mesmo via. Sem essas experiências, 
hoje não seria aquele que sou. (Espanha) 

Em 2002 eles me convidaram a participar de 
uma experiência de formação marista na 

Cidade do México (FORMARME). Ali conheci me-
lhor Marcelino, sua vida familiar, seu ambiente, 
sua vocação, as obras maristas e os Irmãos que, 
assim como Champagnat, deram sua vida para o 
bem dos outros. Pude também comprovar o que 
diz o Evangelho: “É preciso que o grão de trigo 
caia na terra e morra, para que dê fruto e sacie a 
fome de muitos”. Estes Irmãos que morreram ao 
mundo para seguir o Evangelho de Jesus, conti-
nuam nos mostrando o caminho e nos dão a for-
ça necessária para irmos até Jesus, mas não sozi-

nhos, e sim junto com aqueles que nos rodeiam 
e sempre acompanhados de nossa Boa Mãe. No 
mês que durou a experiência de FORMARME, 
pude comprovar que Deus me havia chamado 
ali, naquele momento de minha vida, e que valia 
a pena ser educadora marista. (México) 

Minha opção de ser adepto de Jesus me obri-
ga a uma contínua revisão de vida. Com-

preendo minha pessoa como um processo em 
desenvolvimento constante, e acredito que uma 
comunidade de referência é uma ajuda funda-
mental para essa contínua revisão. Na fraterni-
dade partilhamos e celebramos nossos projetos 
pessoais e construímos nosso projeto comuni-
tário, depois a comunicação e o interesse pelo 
outro. É o espaço de aproximação e o cotidiano 
que fundamenta minha maneira de seguir Jesus. 
(Espanha) 

Nossa preocupação fundamental foi sempre 
a de não constituir apenas uma equipe, mas 

formar «comunidade», na qual juntos crescemos, 
rezamos, partilhamos, nos preparamos, nos for-
mamos e celebramos o dom da gratuidade do 
padre Champagnat e da comunidade, animando 
o colégio com esse espírito. (México) 
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CARTA ABERTA
Sonhos

Sonho com uma família maior, feliz, 
trabalhando ativamente pelo Reino, 

a partir daqui, pois se a mim me dá tan-
ta vida, seguramente será também bom 
para eles.
Também sonho com escolas maristas 
cada vez mais evangelizadoras, cada vez 
mais próximas e fiéis ao sonho de Mar-
celino, verdadeiros lares para os jovens 
e crianças que nos são confiados. Com 
professores cada vez mais identifica-
dos com a missão, vivendo nosso fazer 
diário como presente de Deus e como 
chamado à santidade. Que vejamos 
cada uma dessas crianças como vísse-
mos o próprio Jesus... E muitas, muitas 
fraternidades que irradiem no mundo a 
alegria e a plenitude de ser maristas, de 
viver como Maria, com fé, com abertura 
ao que Deus nos põe diante cada dia, 
partilhando com os Irmãos o caminho e 
a missão, todos irmanados na fraterni-
dade. (El Salvador) 

Sonho com um tempo em que veremos mais claramente o resultado de nossos esforços no sentido 
de ajudar tantas crianças e jovens. Sonho com um Instituto onde Irmãos e leigos possamos sentar 

à mesma mesa, partilhar o mesmo pão e a mesma Palavra. (Brasil) 

Meu sonho? Que os colégios atualmente administrados pelos leigos continuem a missão educati-
va marista. Meu sonho? Que as famílias prolonguem o ideal comunitário marista, a fim de unir as 

forças para ajudar os jovens mais necessitados. Meu sonho? Leigos construtores do espírito marista, 
seguindo Marcelino Champagnat e seus Irmãos. Nosso mundo está precisando muito. (Canadá) 

Claro que estou longe de ser um testemunho autêntico de vocação marista, eu bem sei o quanto 
é difícil viver com o olhar na eternidade, e por vezes me distancio dessa vocação. Mas o de que 

sou capaz, e testemunho nesse pequeno relato, é o quanto esse chamado a ter um coração simples 
me cativa, me seduz e me torna uma pessoa mais livre. Se a busca em atender a esse chamado já me 
torna mais marista, peço a Deus que conserve em mim pelo menos esse desejo e que, dentro ou fora 
do Instituto Marista, eu seja fiel aos sonhos que Deus certamente me reserva. (Brasil) 

Sonho em continuar compartilhando vida e missão com os Irmãos e leigos, com os quais me sinto 
em grande comunhão. Sonho com uma escola marista plena de vitalidade e que seja boa-nova 

para a vida das crianças e dos jovens de nosso tempo. (Espanha) 
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Pensamos que o futuro da comunidade dos 
Irmãos passa pela abertura do Instituto e sua 

capacidade para criar diversos meios (tempo de 
formação, acompanhamento espiritual, tempo de 
oração e discernimento) para favorecer o com-
promisso dos leigos (solteiros, casados, famílias) 
na comunidade, a fim de formar células maristas 
que partilhem e vivam a mesma espiritualidade e 
trabalhem na continuidade das obras maristas. 
(Canadá)

Lembro-me das palavras do Ir. Miguel Angel 
Isla, que tantas vezes ressoou em meu cora-

ção nestes últimos tempos: “A nós cabe crer, esperar 
e amar sempre”. A nós, Irmãos e leigos do século 
21, nos cabe crer que o sonho de Marcelino é 
totalmente atual e não caiu de moda, e nos cabe 
esperar ativamente, mas acima de tudo amar. Este 
é o presente e o futuro que podemos oferecer a 
tantos meninos e meninas que sofrem; a tantas 
pessoas que não crêem no futuro; aos educadores 
e famílias que pensam ter perdido a esperança, 
que não vivem, mas apenas sobrevivem em meio 
às dificuldades... Mas também àquelas pessoas que querem unir-se a esse sonho, aos meninos e me-
ninas, aos jovens que crescem neste caminho, aos educadores e educadoras que sentem vibrar seu 
coração a cada dia.  (Espanha) 

Sonho com uma congregação marista mais desafiante, mais participante das necessidades e sofri-
mentos que tem o Paraguai. Penso que podemos dar mais, a favor dos que menos podem.

Sonho com uma congregação marista feminina, formada por Irmãs maristas que desenvolvam toda 
sua delicadeza e ternura de mulher no mundo.
Sonho com uma congregação marista que compartilhe com os leigos e leigas toda a sua missão, não 
apenas nos papéis e documentos, mas de verdade.
Sonho em dedicar minha vida a serviço dos outros, cada dia com mais força e entrega, ali onde me 
chame o Senhor. Nada é impossível para ele! (Paraguai) 

Sonhamos com um dia não muito distante, quando pudermos deixar nossa terra latino-americana para voar 
a novos céus e novas terras. Que o Espírito recebido no Batismo, como fogo que queima e não se apaga, 

mantenha o ardor missionário e nos impulsione a viver com entusiasmo cada dia, sendo criativos em nosso 
serviço educativo e pastoral, audazes para descobrir os novos apelos que o Senhor nos faz. (Bolívia)

Ao olhar o futuro, parece-me importante fazer as seguintes perguntas:
Como leigos maristas, estamos dispostos a carregar a cruz sem nos queixarmos? Sabemos re-

conhecer essa cruz quando ela aparece? Com que tipo de apostolado nos identificamos? Em nossa 
sociedade secular, onde existe a liberdade de culto, que resposta pode dar um leigo marista à pro-
posta de um pastor que prega a prosperidade material em contraposição à humildade, simplicidade 
e pobreza? Que apoio podemos oferecer aos Irmãos maristas? Somente nossas esposas podem ser 
culpadas de transgredir a castidade? Podemos ser absolutamente obedientes à autoridade e aos 
mandamentos de Deus? Como apresentamos a figura de Maria ao mundo? Podemos viver a vida com 
sacrifício, partilhando para o bem de todas as crianças? Podemos conduzir as pessoas a Deus através 
de nosso exemplo pessoal? Inspira-nos a vida dos santos, incluída a de São Marcelino? (Nigéria) 
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