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Acolher a vida
Construir o futuro

Apresentação

Com o mesmo espírito de comunhão, fazemos chegar a vocês a crônica de alguns acontecimentos dos meses 
passados. Como sempre, buscam promover a consciência de uma identidade laical marista em nível internacional 
e comprometer Leigos e Leigas, juntamente com os Irmãos, na vitalidade do carisma. Conhecer boas práticas nos 

anima à esperança.

Quero destacar o Encontro realizado em L’Hermitage com Leigos e Irmãos dos cinco continentes, que pode ser 
considerado mais como uma Assembleia Internacional de Leigos, com Irmãos convidados. Nela se dialogou sobre os 
grandes temas laicais, já sugeridos em 2014 pelo Conselho Geral, e cuja síntese para apresentação ao Capítulo Geral 
assim os expressava: “O Conselho Geral entende que o resultado final do processo será a apresentação de um marco de 
referência para a identidade do marista leigo que se sente chamado a viver o carisma marista inserido no mundo. Implicará 
um reconhecimento desta identidade dentro de alguma forma de associação, e em comunhão com os Irmãos. Terá um 
caráter de internacionalidade, mas considerando a diversidade cultural e regional”.

O documento Cocriadores de um futuro comum apresenta tudo o que foi refletido no encontro, base para os aportes ao Capítulo 
Geral. Somos convidados a fazer, nos próximos meses, um exercício de olhar mais longe para contribuir com um amanhã 
de esperança para o laicato marista, em comunhão com os Irmãos. Nas palavras do Ir. Emili, “deixarmo-nos levar pela 
emergente novidade do Espírito”.

Com meu abraço fraterno, recebam meu desejo de contribuir juntos para um novo início,

Ir. Javier Espinosa

Nova codiretora do Secretariado de Leigos

O Conselho Geral nomeou Kate 
Fogarty como codiretora do 
Secretariado de Leigos para 

um primeiro triênio. Ela substituirá a 
Tony Clarke, que durante seis anos 
ocupou esse cargo no Secretariado. 
Kate participou do encontro de 
Comissões Continentais, realizado em 
l’Hermitage no mês de outubro.  

Kate frequentou a escola rural “Marists 

in Sale”, no sudeste da Austrália, e 
desde então desenvolveu grande 
estima pela vida marista. Trabalhou na 
Pastoral Juvenil Marista e em escolas 
maristas durante a maior parte da sua 
carreira como professora, incluindo 
quatro anos na Australia’s ‘Red Centre’ 
de Alice Springs. Atualmente é direto-
ra do Assumption College, em Kilmore, 
uma das mais antigas escolas maristas 
da Austrália. Ela também faz parte 
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Programa OASIS - Provincia América Central

do conselho da Associação Marista 
Australiana e também é conselheira 
da Caritas da Austrália. Participou da 
Primeira Assembleia Marista da Missão, 
em 2007, no Brasil. Kate, aceitando esse 

cargo, quer servir o mundo marista em 
nível internacional.

Tony Clarke deu uma contribuição 
importante como membro do 

Secretariado desde o seu início, com 
o Ir. Pau Fornells, durante três anos. 
Em seguida, como codiretor, durante 
os últimos seis anos. Um sincero 
agradecimento a ele.

II Encontro europeu das Equipes de Animação do 
Movimento Champagnat

Com o slogan: “Sonhamos…?”

De 24 a 37 de agosto aconteceu na Casa Marista de El 
Escorial (Espanha) o segundo encontro europeu das 
equipes de animação do Movimento Champagnat. 

Com o sologan “Sonhamos?”, reuniram-se durante quatro 
dias os representantes de cinco Províncias maristas da 
Europa e algumas pessoas convidadas, de várias estruturas 
de animação do laicato da região Europa e do Secretariado 
dos Leigos do Instituto. No total eram 26 pessoas.  

Os objetivos que o Conselho europeu do MChFM havia 
proposto eram: cuidar das equipes provinciais de animação; 
dar a conhecer o processo de revitalização do Movimento 
Champagnat; partilhar as caminhadas e as experiências 
das Províncias; refletir sobre colaboração e integração 
das estruturas de animação dos leigos na Europa. As 
apresentações das diferentes realidades, o trabalho pessoal 
e a partilha em grupos nos ajudaram a ir criando um 
ambiente onde a comunicação e o espírito de família 

foram crescendo ao longo dos dias. Um vídeo mensagem 
do Ir. Emili Turú e a ideia de “um novo começo” nos foram 
centrando em nossas reflexões e orações. A avaliação 
feita pelos participantes foi muito positiva, sobretudo 
pela tomada de consciência de que somos um movimento 
internacional e que os leigos que o formamos somos 
responsáveis por seus desenvolvimento e vitalidade.

Na Província América 
Central, em 2009, 
surgiu um novo 

modo de incentivar 
os encontros entre os 
Irmãos do mesmo país, 
com os chamados Oásis. 
Eles respondiam a uma 
solicitação feita pela 
assembleia provincial: 
“Favorecer o crescimento 
humano e espiritual nas 
comunidades, oferecendo 
aos Irmãos e comunidades diversas 
experiências (oficinas, retiros, oásis) 
para favorecer o crescimento”. 
Porém, a experiência surgida para 

os Irmãos, em 2012, foi aberta para 
os leigos de ambos os sexos, como 
espaço de formação, partilha de fé e 
vida, encontro e comunicação entre 

as pessoas, como maristas. 
Os Oásis são encontros 
de meio dia, oferecidos 
três ou quatro vezes por 
ano. Todos os Irmãos são 
convidados, bem como os 
membros das fraternidades 
maristas e outros leigos que, 
em sua caminhada marista, 
querem alimentar-se nesses 
encontros. A iniciativa, 
ainda simples, supõe uma 
experiência de fraternidade e 

comunhão, que está fazendo crescer 
uma nova relação entre Irmãos e 
leigos, intuída pelo último Capítulo 
Geral.
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LaValla200> Comunidade de Mount Druitt

Encontro provincial do Movimento Champagnat
Província Brasil Centro-Sul

Nova presidente da Associação 
Marista de Leigos do Canadá

A comunidade de Mount Druitt 
é uma nova comunidade 
criada pela Região da 

Oceania em resposta ao apelo do Ir. 
Emili Turú para criar Comunidades 
Internacionais para um Novo 
Começo. Mount Druitt se localiza 
a 45 quilômetros de Sidnei, na 
Austrália. Essa zona foi identificada 
como a área mais pobre de Sidnei. 
Ao mesmo tempo, é a região com 
maior diversidade cultural e tem 
a maior densidade de população 

sem casas e drogados são sem 
controle nesta periferia pobre de 
Sidnei. Muitas crianças deixaram 
a escola e vagam pelas estradas, 
especialmente aquelas de origem 
indígena ou refugiadas da África e do 
Oriente Médio. A nova comunidade 
será formada por Argelia Hernández 
Mendoza e Rodrigo Gris Castro, 
um jovem casal da Província do 
Mexico Occidental, e pelo Ir. Lawrie 
McCane, da Província da Austrália.
Province d'Australie.

indígena do país. Desemprego, 
violência familiar, crime, pessoas 

Com o objetivo de viver a alquimia da pertença 
marista, na união de corações em vista da 
celebração dos 200 ANOS do Instituto Marista, 

reuniram-se no Centro Marista Marcelino Champagnat, 
em Curitiba, 181 fraternos das 28 Fraternidades do 
MChFM, de 29 a 31 de julho de 2016 na ocasião do 
Encontro Anual das Fraternidades do MChFM.. Além da 
conferência “La Valla 200 anos da Instituição Marista”, 
que  destacou a caminhada e conquistas de Marcelino 
durante os 7 anos da vida em La Valla, o encontro teve 
natureza vivencial por meio de oficinas. 

No  dia 31/08, celebração eucarística, troca de 
experiências e diáspora. “Reencontramos amigos, 
conhecemos pessoas, dialogamos, trocamos 

experiências… Retornamos aos nossos lares mais felizes 
e comprometidos com a causa Marista” (Depoimento do 
fraterno, Pedro Lucyk).

Patricia Deslauriers, Diretora da Escola Champagnat, foi nomeada Presidente 
da Associação Marista de Leigos do Canadá, substituindo Linda Corbeil. 
Esta associação de leigos, com caráter jurídico, conta com cerca de setenta 

associados.
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Curso Interprovincial de Renovação Marista (CIR)
Região Arco Norte, México

Irmãos e leigos do Arco Norte participaram do Curso 
Interprovincial de Renovação Marista em Tepoztlán 
(México), com o tema “Cabe a nós ajudar a aurora a 

nascer”. Foi este o objetivo apresentado às portas do 
Bicentenário da Fundação do Instituto Marista: “Recordar o 
passado com gratidão, viver o presente com paixão e olhar 
o futuro com esperança, para ser uma Igreja e um Instituto 
de rosto mariano”.

Os diversos conteúdos motivaram várias provocações nos 
participantes. Assim, o aprofundamento do acontecimento 
Montagne despertou o desejo de deixar a zona de conforto 
e pôr-se a caminho, descobrir novos horizontes e sair ao 
encontro do mais necessitado. A experiência Fourvière 
reafirmou o caminho de comunhão entre Irmãos e Leigos. 
La Valla provocou o desejo de fortalecer o carisma e a 
espiritualidade de Marcelino Champagnat e o interesse 
de Leigos e Irmãos em trabalhar juntos pelo mesmo 

sonho: educar e evangelizar. A experiência terminou com 
a celebração eucarística de envio, recebendo a bênção de 
Deus e a imagem da Virgem de Guadalupe.

Retiro de Leigos e Irmãos - Provincia Mediterránea

O tema central do re-
tiro deste ano foi a 
misericórdia. Na Es-

panha, o retiro foi realizado 
em La Zubia, Granada, de 3 
a 7 de agosto. Participaram 
37 pessoas: 12 irmãos, 21 
leigos e 4 crianças. A maio-
ria dos participantes per-
tence a uma fraternidade 
ou a um grupo marista da 
Província. Participaram tam-
bém, nesse ano, jovens dos 
Grupos Juvenis (GVX) que, 
tendo terminado o proces-
so catequético, se inseriram em um grupo marista em 
sua localidade. Os maristas da Itália, ao invés, se reuni-

ram em Foce di Amelia, a 
70 quilômetros do local do 
terremoto, que no 24 de 
agosto atingiu o centro do 
país. Cerca de trinta pes-
soas (casais, jovens, crian-
ças e irmãos) participaram 
da etapa de formação, que 
se concluiu no dia 28 de 
agosto. O Ir. Giorgio Ba-
naudi, resumindo a expe-
riência vivida próxima da 
área do terremoto, disse: 
“Deixamo-nos envolver por 
uma atmosfera de verda-

deira família e também de aproximação com as pessoas 
que experimentavam uma particular ânsia”.

Os Maristas de Champagnat em Lagny

Província de L’Hermitage

Pelo mundo afora, o Instituto 
Marista tem criado comunidades 
mistas. Agora também em Lagny, 

na França, cria-se uma comunidade 
com essas características: a 
comunidade dos Irmãos conta com 

a presença de três leigos. São seis 
membros: os irmãos Gérard Baudu, 
Toni Torrelles e Bernard Vial; e os 
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Curso de formação para líderes leigos

 Johannesburg, Província África Austral

Primeiro retiro irmãos e leigos
Província Brasil Centro-Sul  

leigos Maryvonne e Bernard Donnart e 
Colette Orlandi.  A comunidade, mesmo 
não vivendo embaixo do mesmo teto, 
quer compartilhar, da maneira de 
Maria, a vida comunitária, através de 
encontros regulares, a espiritualidade 
e a missão junto aos jovens e aos 
mais necessitados. Eles expressam em 
seu projeto: “Queremos acompanhar 
uns aos outros, criar laços fraternos a 
partir de uma identidade vivida: a de 
ter sido chamados por Deus para nos 

colocar no seguimento de Jesus no 
estilo de São Marcelino Champagnat”.  
E lembre-se a referência Ao redor da 
mesma Mesa: “Os irmãos aportam o 
dom da vocação religiosa e o carisma, 
graças a seu percurso espiritual e a 
experiência comunitária. Os leigos, por 
sua parte, trazem para a comunidade 
o dom da vocação leiga, seus estilos 
de vida familiar, suas experiências na 
comunidade cristã e suas vivências 
particulares do carisma”.

De 27 a 30 de agosto, 13 leigos, se reuniram para um 
intenso trabalho, oração, vida comum e crescimento 
juntos. A animação do programa  foi desenvolvido 

por Pam Paton-Mills e Mike Greef.  O principal objetivo 
do programa foi promover a formação de maneira que o 
grupo possa regressar a seus locais de trabalho com uma 
maior bagagem para liderar os grupos leigos maristas em 
cada instituição. A experiência consistiu na exploração 
profunda de três temas: espiritualidade, comunidade 
e missão em um contexto marista enriquecido pelas 
experiências pessoais. Cada manhã começou com uma 
oração que convidava à contemplação. O Irmão Emili, 
também participou, oferecendo aos participantes uma 
descrição da identidade marista. Os 4 dias do encontro 
terminaram com uma celebração de envio com orações, 
música e dança e a entrega a cada participante da “Água 
da Rocha”, água trazida de fontes significantes de cada 
escola, que foi misturada com a água do Rio Gier. Cada 
um levou também consigo algumas sementes, misturadas 
com aquelas dadas no encontro internacional de Roma, 
em 2015.

Entre os dias 16 e 21 de julho, em Florianópolis, 
aconteceu a primeira experiência de Retiro 
voltados para Irmãos, Leigos e Leigas, dinamizada 

pelo Setor de Vida Consagrada e Laicato.

Participaram do encontro 20 Irmãos, 10 Leigas e 9 Leigos, 
adultos e jovens, de várias comunidades religiosas e 
frentes de missão, do Movimento Champagnat, dos 
Grupos Laicais e do Laicato Jovem. Os dias foram 
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marcados por momentos de oração 
comunitária e pessoal, por partilhas 
em pequenos grupos e por tempos 
de silêncio e reflexão. “Os Irmãos, 
já acostumados a essas práticas, 
ajudaram os leigos a fazer o 
caminho”. O Retiro contou com a 

participação da teóloga leiga Lucia 
Pedrosa Pádua, que provocou o 
grupo com reflexões sobre a “Vida 
Nova”, tema do retiro. Ao término 
do Retiro, o Superior Provincial, 
Ir. Joaquim Sperandio, convidou 
todos a descerem a montanha e 

retornarem às suas próprias vidas, 
à missão marista, ao empenho na 
comunidade cristã, mas com Jesus 
em sua companhia, participando de 
sua intimidade, conscientes de que é 
o Senhor quem pede para ir a águas 
mais profundas.

Encontro Nacional de Fraternidades Maristas
México Central e México Ocidental

Elaboração do Projeto de Vida  
do Movimento Champagnat

Com o lema “Con-
-templativos na 
ação, como Ma-

-ria”, os membros das 
fraternidades maristas 
das duas províncias do 
México reuniram-se, 
de 28 a 30 de outubro, 
próximo da cidade de 
Guadalajara. 120 pes-
soas de 15 das 16 fra-
ternidades do país. O 
Ir. Miguel Ángel Santos 
falou sobre a “Missão 
marista”. Missão que é 
participação na missão 
de Jesus: curar, libertar 
os oprimidos e formar comunidade. 
O Sr. Edison Oliveira, leigo marista do 

Brasil, falou sobre o papel do leigo 
no Carisma Marista. Recordou que 

os Leigos Maristas são 
aqueles que, depois 
de um tempo longo e 
deliberado de discerni-
mento, decidiram viver a 
espiritualidade e missão 
cristã do jeito de Maria, 
seguindo a intuição de 
Marcelino Champagnat. 
O encontro reforçou a 
motivação para viver 
intensamente a espiri-
tualidade e missão ma-
ristas. Como expressou 
o Ir. Emili em um vídeo, 
“Não necessitamos de 
grupos piedosos, o que 

a Igreja e o carisma necessitam são 
comunidades vivas”.

De 18 a 23 de outubro, na comunidade de Granada, 
Espanha, se reuniram Ana Sarrate, Alfredo García e 
Javier Espinosa, para trabalhar na última redação do 

Projeto de Vida do Movimento Champagnat. Isso significou 
o final de um processo de consultas às fraternidades do 
Instituto, durante os três últimos anos. O novo projeto 
acentua as três dimensões laicais do Carisma Marista, 
vivido na família, no trabalho, na sociedade, nas realidades 
do mundo. Após a revisão de estilo do texto original serão 
feitas as diversas traduções. Outra equipe está trabalho 
num documento complementar, com caráter mais prático 
e organizativo, sobre o funcionamento das fraternidades e 
o processo de formação.
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Encontro das Comissões Continentais
Outubro, L'Hermitage

Estes são alguns testemunhos da experiência vivida em L’Hermitage:

• Foi uma experiência de comunhão, 
de aprofundamento na vida marista 
laical e dos Irmãos. De abertura 
à diversidade. De construção de 
consensos, de esclarecimentos. Da 
riqueza do Carisma. Da alegria. Da 
fraternidade.

• Estou fortalecida em minha opção 
como leiga marista. Sei que há 
muita gente que sente, pensa e 
vibra com o mesmo que eu. Sinto 
um horizonte aberto, amplo... para 
seguir caminhando juntos. Esta 
primeira reunião é um presente de 
Champagnat!

• Tempo muito intenso de reflexão, 
partilhar, rezar, contemplar, olhar o 
caminho feito, trazer as experiências 
provinciais e regionais, reconhecer-
me em meu caminho pessoal 
e comunitário. Experiência de 
comunhão e construção conjunta. 
Saio do encontro não tranquilo, mas 
feliz. Há muito a construir, concretizar, 
potencializar. O encontro me trouxe 

muitos aportes para o que temos 
que fazer com outros leigos.

• Excelente! Aprendi, cresci, me 
enriqueci. Abri minha mente e meu 
coração. Escutei e fui escutada. Me 
senti feliz e me alegrei na família 
marista. Desafiada.

• Vivi estes dias como um presente, 
com um dom para ser compartilhado 
com outros. Este lugar santo me 
convida e me desafia a ajudar a 
nascer a Aurora de um novo começo 
em meu país sofrido e em minha 
jovem província.

• Um grande respeito pelas 
diferenças de ritmos locais e suas 
experiências nas Comissões. Uma 
nova forma de aproximar-me dos 
lugares marista tendo os leigos 
como guias. Genial! Rosto de Igreja 
nada autorreferencial.

• Agradeço ao Senhor pela experiência 
de fraternidade, de unidade na 
diversidade, de comunhão. Foi uma 

experiência importante e que reflete 
o futuro marista comum. Fico com 
a grande convicção de fortalecer 
nas Unidades Administrativas e na 
região os processos vocacionais 
carismáticos, sem deixar de 
lado o olhar para uma estrutura 
internacional como consequência 
primeira disto. Sinto-me agradecido.

• Agradeço esta experiência 
de conhecer pessoas tão 
comprometidas e esperançosas. 
Como Irmão, minha vocação 
se fortalece ao lado dos leigos. 
Agradeço pelos momentos de 
comunidade, porque permitiram 
compartilhar a partir do coração, e 
não tanto da cabeça.

• Estamos vivendo em diferentes 
continentes, mas temos a mesma 
inspiração, o mesmo carisma, 
a mesma missão. Tornamo-nos 
uma unidade. Desaparecem as 
diferenças. Esta é a linguagem para 
a vinculação e a pertença.



Number 14Secretariat of the laity

8

Leigos no encontro de formadores das Américas
Curitiba, Brasil

Itinerário formativo para acompanhadores espirituais 
Província do México Ocidental

Cinco leigos participaram do encontro de formadores 
organizado pela Subcomissão de Irmãos Hoje 
das Américas. Além de buscar novos referenciais 

formativos para nosso tempo, foram oferecidas pistas para 
processos formativos de Irmãos e Leigos. Foi destacada a 
necessidade de contar com itinerários carismáticos para 
leigos e leigas, que as províncias devem promover criando 
as condições adequadas para isto. O solo comum de 
nossas vocações pede a introdução de espaços comuns de 
crescimento vocacional. O programa possibilitou diálogos 
repletos de alegria e convivência fraterna.

A Equipe de Vida 
Consagrada e Laical 
da Província do 

México Ocidental convocou 
um grupo de Irmãos e Leigos 
para trabalhar, juntamente 
com o Pe. Jorge Ochoa, sj, em 
um itinerário formativo para 
acompanhadores espirituais, 
em especial para atender 
aos leigos inquietos em sua 
busca vocacional. Foi uma 
semana para compartilhar 
a partir do mais profundo 
do coração, da oração 
pessoal, da relação com 

Jesus. Ao mesmo tempo, 
para desenvolver ferra-
mentas para um melhor 
acompanhamento. Ao 
final, os participantes 
expressaram seus desejos 
de construir comunidades 
laicais maristas, ajudar 
os leigos que solicitem 
a gerar experiências de 
Deus e acompanhá-las, 
colaborar para construir 
comunidades de jovens 
onde se favoreça a 
relação pessoal e grupal 
com Jesus de Nazaré.

Famílias Carismáticas em caminho
Institutos religiosos convidados a valorizar 
as experiências dos leigos

Nos dias 4 e 5 de novembro 
aconteceu na Casa Geral dos 
Irmãos das Escolas Cristãs, 

em Roma, o encontro “Famílias 
Carismáticas em Caminho”, que 
reuniu cerca de 200 leigos e religiosos 

de diversos carismas. Seis pessoas 
representaram o Instituto Marista: 
Gianluca e Rosa, de Giugliano; Ir. Pietro 
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Bettin, de Genova; Luiz da Rosa, Ir. Ángel Medina e Ir. 
Spiridion Ndanga, da Casa Geral.

O encontro, que se realiza anualmente, é promovido pela 
União dos Superiores e das Superioras Gerais. Ele tem como 
objetivo fazer conhecer as diferentes famílias carismáticas; 
sensibilizar à comunhão, à formação e à colaboração; 
agir com mais incidência na evangelização, conforme 
os próprios carismas. Várias dinâmicas caracterizaram o 
encontro: palestras, discussão em grupos, apresentações 
de experiências vividas, oração... Um dos momentos mais 
importantes foi a palestra do Pe. Rino Cozza, da Família 
de Murialdo. Ele sublinhou a necessidade de que as 
congregações religiosas, em relação aos leigos, passem da 
sintonia à reciprocidade e afirmou que o carisma precisa ser 
iluminado pela experiência vivida pelos leigos.

Assembleia Geral das equipes de animação do 
Movimento Champagnat - França, Província de L’Hermitage

Nos dias 5 e 6 de novembro, aconteceu na casa 
de L’Hermitage a Assembleia do Movimento 
Champagnat da França, com os animadores e 

Irmãos assessores das fraternidades, além de dois ou três 
membros convidados de cada uma das fraternidades. 
Estiveram reunidas 38 pessoas. Das 14 fraternidades, 
12 estiveram representadas. O encontro começou em 
La Valla, para viver um tempo em torno aos símbolos da 
casa: o subsolo para a dimensão da interioridade, a mesa 
para a partilha. Este tempo possibilitou a cada um refletir 
sobre sua presença na fraternidade e, ao mesmo tempo, 
projetar-se rumo a um novo começo.

Em seguida houve uma exposição sobre o tema da 
espiritualidade e da missão, realizada por um padre 
marista, que possibilitou refletir sobre a missão de 
evangelizar por meio do testemunho de vida em uma 
Igreja que vive o sentido de ser minoria. Ajudou a to-
mar consciência de que Marcelino e o Pe. Colin também 
tiveram que enfrentar um processo de descristianização. À 
tarde, cada fraternidade se apresentou de forma criativa.

Esta assembleia com certeza possibilita às fraternidades se 
encontrarem, mas, sobretudo, permite tomar consciência 
de que pertencem a um movimento que não é somente 
local, mas também regional e internacional.

Caminho se faz ao andar - Encontro dos coordenadores das 
Comissões Laicais das Américas. 23 a 27 de novembro

Durante cinco dias, se reuniram 
em Quito os coordenadores 
das comissões laicais das 

Américas. As onze províncias do 
continente estiveram representadas. A 
iniciativa do encontro, assim como sua 

animação, ficou sob responsabilidade 
da Subcomissão Americana de 
Leigos. O encontro foi marcado pela 
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O contexto de família carismática

PARA REFLETIR

No contexto de família carismática, o Irmão 
se torna consciente da riqueza contida 
em seu próprio carisma fundacional, para 

compartilhá-lo com outros fiéis leigos que pode-
rão vivê-lo a partir de projetos de vida diferentes. 
Aceita ser instrumento do Espírito na transmissão 
do carisma e assume sua responsabilidade de ser 
memória viva do fundador (A identidade e a missão 
do religioso Irmão, 10). Por isso mesmo, com simpli-
cidade, tomamos a iniciativa de sair ao encontro 
de leigos e leigas, para enriquecermo-nos mutua-
mente.

O processo de revisão das Constituições, que está acontecendo agora, com grande participação dos Irmãos, pode 
ser uma excelente ocasião para valorizar e expressar de que maneira este novo contexto de família carismática 
afeta nossa própria identidade no seio da Igreja.

“Há entre nós diferentes experiências de associação, começando pelo Movimento Champagnat da Família Marista, 
que já existe há mais de 30 anos. Seja qual for a forma que se adote, creio que é importante destacar o chamado 
a ser comunidade cristã. Parece-me que os tempos atuais não demandam grupos piedosos ou simpatizantes com 
a obra marista, mas comunidades cristãs maristas vivas, ardentes, comprometidas com a transformação social.

Ir. Emili Turu, superior geral dos Irmãos Maritas

apresentação das boas práticas relacionadas aos grandes 
temas refletidos na reunião recente em L’Hermitage, assim 
como pela visão de um futuro esperançoso por ocasião 
do Capítulo Geral e do início do terceiro centenário do 
Instituto.

Tomou-se consciência do caminho feito em relação aos 
processos vocacionais para os leigos, assim como das 
experiências de comunhão que estão sendo vividas, dos 
passos cada vez mais significativos em relação às condições 
para uma efetiva animação laical nas províncias, da força do 
Movimento Champagnat no continente.

Prevaleceu a esperança, a felicidade de sentir-se maristas, a 
alegria de experimentar a internacionalidade e o desafio de 
fazer caminho iniciando experiências, superando os medos 
e abrindo-se ao novo.

A Subcomissão de Leigos abriu um caminho de fraternidade, 
de busca, de mesa compartilhada, de linguagem comum 
(apesar dos quatro idiomas do grupo), que sinaliza vitalidade 
marista no continente.




