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Notícias boas 
           para tempos novos

Diálogos e encontros
Ficha 1

O momento presente na vida da Igreja fala de novas relações entre os que dela fazem 
parte. Relações que proporcionam uma maior comunhão.

O documento “Em torno da mesma mesa” nasce de vida. A força que o anima a inicia-
tiva de que parte é a experiência de muitos leigos e leigas, homens e mulheres de todo 
o mundo que sentem que Deus os chama a uma vocação: ser leigos maristas. foi ela-
borado a partir de noventa e dois testemunhos de leigos de todo o mundo, alguns dos 
quais aparecem no texto. Foi  o material de base a partir da qual se descreveu a vocação 
laical marista e os seus elementos componentes. 

“Em torno da mesma mesa”, muito embora focado na vocação leiga marista é dirigido 
a todos, irmãos e leigos. Não interessa se ainda andam à procura, se conhecem a vida 
marista recentemente ou se já a vivem há muitos anos. Queremos proporcionar um    
instrumento para experimentar, para se questionar, para aprofundar o que vivemos, 
para decidir e continuar a caminhar.

A imagem e a experiência da mesa partilhada é o grande símbolo que Jesus propôs 
para explicar o Reino de Deus. A mesa da Eucaristia, reúne-nos  em torno dele e torna-o  
presente depois de dois mil anos. Da mesma forma, a mesa simples de La Valla repre-
senta para nós, Maristas, o início de nossa vocação. Irmãos à volta da mesma mesa, 
partilhamos a oração, o trabalho e a fraternidade; como no quadro das nossas famílias, 
reunimo-nos  para celebrar a vida. Há, nestas páginas, um desejo de convidar mais 
pessoas para se sentarem à mesa, para fazer parte desta família marista Deus quer 
continuara a abençoar.

Conteúdos para aprofundar 
Contexto em que surge “Em torno da mesma mesa”

Desde o Concílio Vaticano II os leigos cristãos começaram a tomar consciência da sua 
dignidade e do seu importante trabalho na evangelização.



Para aprofundar este contexto, oferecemos  dois textos básicos:

•	 A folha anexa fala do contexto eclesial que nasceu “À volta da mesma mesa.”
•	 A carta de apresentação de documento pelo Ir. Sean Sammon e a própria introdução ao documento. 

A comunhão da Igreja...
“Comunidade de Comunidades”

Alguns leigos encontram nos carismas de instituições religiosas uma fonte de inspiração para viver a sua fé e a 
sua vida.

Vai-se progressivamente percebendo que o Espírito está pedindo um novo relacionamento entre aqueles que 
formamos  a Igreja com base, mais  naquilo  que nos une do que naquilo que nos separa.

Algo semelhante podemos encontrar  na evolução da compreensão do carisma marista na nossa família 

Desde 1985, com a aprovação do Movimento Champagnat da Família Marista no XVIII Capítulo Geral, até agora, 
a incorporação dos leigos na vida e na missão marista tem crescido: a presença dos primeiros leigos no XIX 
Capítulo Geral do Instituto; os documentos-chave dirigidos a irmãos e leigos; a Assembleia Internacional da 
Missão Marista com a participação de mais de 20.000 leigos e irmãos em cerca de 2.000 grupos de reflexão, e 
uma grande variedade de experiências: processos de formação compartilhados de irmãos leigos, comunidades 
maristas formadas por pessoas com diferentes estados de vida, etc.

ANEXO:
Contexto em que nasce o documento “Em torno da mesma mesa”

Para falar da vocação do leigo marista, vamos em primeiro lugar situar-nos no contexto eclesial em que estamos 
a viver. Descreveremos as mudanças mais importantes  ocorridas  na Igreja e no Instituto dos Irmãos Maristas.
O Concílio Vaticano II foi um dos acontecimentos históricos que marcaram o século XX.

Foi um concílio ecuménico da Igreja Católica convocado pelo Papa João XXIII, anunciado em janeiro de 1959. 
Constou de quatro sessões, e encerrou-se em 1965.

Foi o mais representativo de todos os Concílios, com uma participação média de cerca de dois mil padres con-
ciliares de todo o mundo e com uma grande diversidade de línguas e raças. Também participaram membros de 
outras denominações cristãs.
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Este evento e todos os escritos que produziu, formam uma maravilhosa reflexão, poder-se-ia dizer  discernimen-
to, (busca daquilo que Deus quer para a Sua Igreja), que contudo, em muitos dos seus aspectos não foram ainda 
aplicados na Igreja, por ser uma reflexão muito  avançada para o seu tempo e, acima de tudo, porque supõe  uma 
grande mudança de mentalidade, tanto na maneira de se considerar a si mesma como na forma de se organizar.

Da Igreja “pirâmide” à Igreja “comunhão”
Antes do Vaticano II a Igreja via-se a si mesma como uma pirâmide, uma “sociedade perfeita” e hierárquica. Após 
o Concílio, a Igreja autodefine-se como uma “comunidade de comunidades” ou “povo de Deus” ao redor de uma 
mesa onde todos estão convidados com a mesma dignidade. Falamos então de uma “Igreja-comunhão”. 

A realidade do dia-a-dia é que “oficialmente” se aceitam as declarações do Concílio Vaticano II, mas não são 
vividas nem por todas as pessoas da Igreja nem em todos os lugares. 

Daí que convivam várias formas de pensar o que vai ocasionar conflitos internos de que às vezes temos notícia.

No entanto, ao longo de todos estes anos, nasceram  muitos movimentos eclesiais com uma grande diversidade 
e com um tal dinamismo  que congrega  pessoas de diferentes opções ou estados de vida.

No Instituto Marista
Houve também grandes mudanças no Instituto Marista.

Mas deveria notar-se que o projeto original ligado ao nascimento dos Irmãos Maristas , estava em perfeita sin-
tonia com o Concílio Vaticano II.

Marcelino e seus companheiros de seminário sonhavam formar uma família com o nome de Maria.

Assim tal como havia a Sociedade de Jesus (jesuítas), eles planearam  a Sociedade de Maria, integrando  sacer-
dotes, religiosos e leigos (leigos e leigas).

Mas como era uma ideia muito avançada para esse tempo, o Bispo Castracane não a aprovou.

Assim, os Padres Maristas desenvolveram-se por um lado, os Irmãos de Marcelino por outro e ainda as Irmãs 
Maristas e os Leigos da Ordem Terceira.

Inicialmente, eles estavam intimamente relacionados, mas à medida que cresceram foram perdendo essa rela-
ção, ainda que nalguns países ainda se mantenha.

Depois do Concílio Vaticano II descobriu-se felizmente que os carismas são dons do Espírito para toda a Igreja, 
enriquecendo a todos porque cada um deles converge com a sua especificidade para anunciar o Evangelho.

Entre os maristas, com a canonização de Marcelino Champagnat tornou-se ainda mais evidente que o carisma 
marista recebido por ele recebido era um presente para toda a igreja

O carisma marista, ou seja, as nossas características distintivas de viver o Evangelho: o amor a Maria, a simplici-
dade, a humildade e a modéstia, o amor ao trabalho e o espírito de família, era para todos.

Isto supõe  uma mudança de mentalidade, pois antes achava-se que o carisma era recebido pelos irmãos, reli-
giosos, de forma exclusiva e eles por sua vez, partilhavam-no com os que estavam ao seu redor.
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Agora percebemos que o carisma é o centro da família que reúne irmãos, leigos Maristas, as Irmãs Maristas....

Toda a gente pode receber igualmente esse dom, mas cada um encarna-o na opção de vida à qual se sente 
chamado, como religioso, leigo, leiga, sacerdote ...

A vocação laical
Quando falamos da vocação é comum entendê-la como algo exclusivo para os religiosos e os sacerdotes. “Leigos 
e leigas são os que não têm vocação” Isso tem-se ouvido isso muitas vezes.

A partir desta nova concepção da Igreja como Comunhão, todos nós temos uma vocação. Todos nós somos 
chamados à santidade, isto é, para sermos plenamente o que somos.

Alguns documentos da Igreja
“Um dos frutos da doutrina da Igreja como comunhão em anos recentes tem sido a constatação de que os seus 
membros	podem	e	devem	trabalhar	juntos,	numa	atitude	de	colaboração	e	permuta	de	dons,	a	fim	de	participar	
de	forma	mais	eficaz	na	missão	da	Igreja.	Isso	contribui	para	uma	imagem	mais	articulada	e	completa	da	Igreja,	
tornando-se	por	sua	vez	mais	fácil	responder	aos	desafios	do	nosso	tempo	mediante	a	contribuição	coral	dos	
diferentes dons “.

“Devido	às	novas	situações,	não	poucos	 institutos	chegaram	à	conclusão	de	que	o	seu	carisma	pode	ser	par-
tilhado	com	os	leigos.	Estes	são,	portanto,	convidados	a	participar	mais	plenamente,	no	campo	espiritual	e	na	
missão	do	próprio	Instituto.	Em	continuidade	com	as	experiências	já	realizadas	em	várias	Ordens	seculares	ou	
Ordens Terceiras, pode-se dizer que começou um novo capítulo, rico de esperança, na história das relações entre 
as pessoas consagradas e os leigos. “(Vita Consecrata 54-56) 

“Todos	na	Igreja,	precisamente	porque	são	seus	membros,	recebem	e,	assim,	participam	da	vocação	comum	à	
santidade.	Os	fiéis	leigos	são	chamados	a	título	pleno	a	esta	vocação	comum,	sem	qualquer	diferença	em	relação	
aos outros membros da Igreja: “Todos os cristãos de qualquer estado e condição, são chamados à plenitude da 
vida	cristã	e	à	perfeição	da	caridade	“,”	todos	os	fiéis	são	convidados	e	devem	tender	para	a	santidade	e	para	a	
perfeição do próprio estado “(Christifideles Laici 16)

“Na Igreja-Comunhão os estados de vida estão tão interligados que estão uns em ordem aos outros. Certamente 
é	comum	–	melhor	dizendo	único	–	o	seu	profundo	significado:	ser	uma	modalidade	de		viver	a	igual	dignidade	
cristã	e	a	universal	vocação		à	santidade	na	perfeição	do	amor.	Por	sua	vez	são	modalidades	diferentes	e	comple-
mentares,	de	modo	que	cada	uma	delas		tem	a	sua	original	e	inconfundível	fisionomia	e	ao	mesmo	tempo	está	
em relação com as outras e ao seu serviço. “(Christifideles laici 33, 55 )
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Somos chamados à 
plenitude da vida.



O Irmão Seán assim se exprime sobre o documento: 

“Que a todos nós possa servir para nos recordar como está vivo e é viável  o carisma que 
chegou à  Igreja através de Marcelino, e ao qual vamos buscar a  nossa própria  identidade de 
Irmãos Maristas e leigos “.

Quais	são	os	meus	sentimentos	e	desejos	ao	começar	esta	jornada	destinada	a	aprofundar	o	documento	“À	volta	
da mesma mesa”?

No anexo sobre o contexto eclesial incorporaram-se alguns parágrafos dos documentos da «Vita Consecrata» e 
“ Christifideles Laici “.  Quais são as ideias chave que destacarias de cada um?

Perguntamo-nos 
e partilhamos 
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Bem, parece que sim! Todos sentimos que começa um 
tempo novo, e que o Espírito sopra ventos  na Igreja, no 
mundo marista, nas nossas fraternidades ...

Já sentimos tem uma força clara, com uma urgência que 
nos impulsiona a ser corajosos e a tomar decisões ...

Ouvem-se frases como “É o tempo do Espírito”, “É a hora 
dos leigos”, “Sentemo-nos à volta da mesma mesa.” O úl-
timo Capítulo plasma-o numa frase, numa imagem: Com 
Maria, em frente, em demanda de uma Nova Terra! 

A Nova Terra será encontrar outras maneiras de ser pre-
sença de Deus no mundo de hoje?

Devemos estar em alerta aos sinais de “nosso tempo”, 
como fez Marcelino com os seus, procurar “novos cami-
nhos” para partilhar o nosso grande tesouro: uma vida 
cheia de sentido no Deus de Jesus.

Porque nós esforçamo-nos para educar crianças e jovens 
nas nossas escolas, tentando de os ajudar a encontrar 
Deus em suas vidas, para viver com os valores de Jesus,  a 
dar prioridade às pessoas.

Mas, estão imersas em uma sociedade, uma cultura que 
prega e pratica o oposto, e é difícil encontrar a Deus.

Os leigos, a partir da grande variedade de dons que Deus 
nos dá, podemos tornar Deus presente na medula da so-
ciedade, nas diferentes profissões que desempenhamos,  
nas várias responsabilidades que assumimos,  nos re-
lacionamentos que nos toca viver, podemos partilhar no 
mundo o  nosso ser Marista.

Partilhar o dom do carisma pode abrir as fronteiras de 
nossa missão e aproximar-nos mais da realidade das    
pessoas. Irmãos e leigos, juntos, podemos mais!

(Guardamar, 2010)

Ajuda-nos, Pai, a descobrir o que queres agora de 
nós, a ler os sinais dos nossos tempos para desco-
brir as novas terras que nos esperam.

Dá-nos, Pai, audácia e criatividade para saber     
deixar-nos ver no nosso meio marista, social e ecle-
sial…, para saber ser profético.

Rumo a uma nova terra?


