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Formas de relação 
    com o carisma marista

Diálogos e encontros
Ficha 6

O carisma de um instituto religioso é o que o caracteriza, é a sua maneira de ser e de servir a co-
munidade humana. À volta desse instituto sempre houve pessoas que receberam orientação e 
impulso para viver.

Porém sentimos que na Igreja nasce um novo modelo baseado na igual dignidade de todas as vo-
cações cristãs e a imagem da Igreja como Povo de Deus.

Isso leva-nos a repensar o modelo institucional até agora tem encarnado o carisma marista.
Os dois esquemas desta página dão-nos alguma pista?
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Ideias centrais
O carisma marista, como todo o carisma eclesial gera comunhão. “Só se pode entender a existência dos 
leigos Maristas em comunhão com o Instituto dos Irmãos”. O nosso ideal, como todos os cristãos, é a 
fraternidade.

Esta opção pela fraternidade relaciona-nos com as outras congregações maristas, especialmente com 
os irmãos, com quem queremos manter uma comunhão eficaz, íntima, próxima, para nos fazer sentir 
verdadeiramente irmãos uns dos outros.

Essa relação com o Instituto dos Irmãos tem uma dimensão institucional que pode ter muitos aspectos, 
mas esta relação é necessária para que a vocação marista laical não seja uma questão individual, e sim 
seja reconhecida pela comunidade da igreja. Uma forma especial de relação são as fraternidades do 
Movimento Champagnat da Família Marista, embora não a única possível.

Este é um momento de descoberta, de iniciar uma nova etapa do caminho que ainda está por inventar. 
Por isso, é necessário apostar, entusiasmar-se e comprometer-se, “crer” para “crescer”. Precisamos de 
pessoas que queiram optar de coração pela vida marista, tanto os irmãos como os leigos, para aumen-
tar e articular a nossa família, que, de novo, está a crescer.
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Perguntamo-nos 
e partilhamos
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Lemos o capítulo 5 de «Em torno da mesma mesa»

•	 Como	pensas	que	se	poderia	articular	a	realidade	de	leigos	maristas	na	tua	Província?																							
•	 Tens	conhecimento	do	que	já	existe?				
•	 O	que	há	ainda	por	fazer?

Assinala pontos concretos que te marcaram e onde sentiste a fraternidade no relacionamento entre irmãos e 
leigos.

•	 Que	implicações	intuis	que	se	venham	a	produzir	vivendo	cada	dia	mais	essa	fraternidade?													
•	 Quais	são	os	desafios?
•	 Que oportunidades?

•	 Que	sonho	tenho	sobre	a	família	marista	do	futuro,	dentro	de	vinte,	trinta	anos?																															
•	 Quais	os	passos	que	pensas	devamos	dar	em	conjunto	para	alcançar	esse	sonho?



Um só coração, 
um só espírito
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Escutemos a canção de Kairoi “Testamento Espiritual”

Peço-vos, queridos irmãos, 
com todo o afecto do meu coração, 
sabendo que me amais, 
que a caridade seja o vosso afã: 
amai-vos uns aos outros.

Que a paz reina entre vós, para que possais viver para 
sempre na presença de Deus, unidos num só coração. 
Jesus e Maria vos ajudarão. Amai-vos uns aos outros.

“Que a humildade e a simplicidade sejam a marca car-
acterística dos Irmãos de Maria. Amai a Maria e fazei-
A amar, pois Ela é a Primeira Superiora e nossa Mãe. 
Amem as crianças com respeito e confiança, sede fiéis 
à vossa vocação, amai a vossa vocação e perseverai. 
Mantende-vos em espírito de pobreza e desapego. 
Custa viver como um bom religioso, 
mas a graça de Deus tudo  suaviza. 
Deixo-vos com Jesus e Maria até o dia em que nos en-
contrarmos novamente.
Trago-vos no fundo do meu coração que está convosco “ 

Que se diga de vós: “Vede como se amam os irmãos”

Um só coração, um só espírito.

(Vede como se amam ...)

Digne-se a nossa boa Mãe, multiplicar-vos e santificar 
-vos. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e o 
poder do Espírito Santo esteja sempre convosco.

Rezemos juntos a oração do último Capítulo Geral 
“Com Maria, Maristas novos em demanda 
de uma nova terra”

Maria, tu és é nossa companheira de viagem
e a principal fonte de inspiração do nosso peregrinar
em direcção ao bicentenário marista.
Bem-vinda sejas hoje aos nossos corações 
e às nossas casas.
A Tua abertura, fé e liberdade são um convite
para que os nossos corações também se abram 
ao Espírito que Teu filho Jesus nos oferece.
Irmãos e leigos maristas de Champagnat, 
queremos mudar.
Olhamos para Ti, como modelo e companheira
para viver a nossa vocação
de seguimento de Cristo
com a alegria, a bondade, o amor e a energia
que Tu mostraste na educação de Jesus.
Tu nos convocas e nos reúnes de todos os cantos da terra,
para formar uma comunidade internacional 
que tem o Teu nome,
e deve ser um sinal de comunhão na Igreja e no mundo.
Ao Te contemplar como uma mulher cheia de fé,
sentimos que a Tua iniciativa e as Tuas intuições
nos movem, como moveram Marcelino,
para sermos a Boa Notícia
para as crianças e jovens de hoje,
em “novas terras”.
Cheios de confiança dizemos,
como Champagnat:
“Se o Senhor não edificar a casa,
Em vão trabalham os construtores”
E proclamamos que “Tu, tudo fizeste entre nós.”
Contigo, Maria, vamos ao Pai,
unidos a Jesus e no Espírito de amor. Amen.


