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Boletim 2.   Janeiro 2013 
 

 

SAUDAÇÃO  
 

Animados pela acolhida de nosso primeiro número do Boletim, lhes enviamos este segundo número 
com os ares do novo ano. As sensações novas para 2013 procedem precisamente dos grandes 
encontros que se sucederam nos últimos meses de 2012, tais como as assembleias provinciais do 
Movimento Champagnat em várias Províncias,  como também os Capítulos Provinciais, que 
recolheram o novo espírito de comunhão a que o XXI Capítulo Geral nos convidou.  
 
Estas linhas querem ser transmissoras de boas noticias para leigas, leigos e Irmãos dos cinco 
continentes que continuam apostando e empenhando sua vida no seguimento de Jesus do jeito 
marista. Com a simplicidade desta comunicação queremos promover a nova relação entre todos os 
que sentimos a mesma vocação marista, buscando juntos maior vitalidade do carisma para o mundo 
de hoje. 
  
Meu agradecimento a todos os que através deste meio contribuem para criar comunhão e sentido 
de internacionalidade nas regiões do Instituto. Muito agradecido, também, ao Ir. Jorge Sánchez por 
sua preciosa ajuda em na criação destas  
 

Afetuosamente, 
Javier 

 
 

COMISSÕES CONTINENTAIS 
 

Comissão europeia de comunhão Irmãos-Leigos    
No mês de novembro reuniu-se em Madri, pela primeira vez, a Comissão Europeia de Comunhão 
Irmãos-Leigos que tem como missão colaborar com a Conferência Europeia Marista (CEM) no 
acompanhamento dos grandes desafíos do nascimento de uma nova época para o carisma marista 
na região europeia, em sintonía com o Secretariado Internacional de Leigos. Entre seus objetivos 
sugeriu-se acolher as propostas e inquietações da CEM, das comissões continentais e do 
Secretariado de Leigos buscando e oferecendo 
respostas de vitalidade, e sendo veículo de 
transmissão entre esses organismos e as equipes 
provinciais de animação.   
 
A Comissão está formada pelo Ir. Teo Aller 
(Compostela), Jorge García (Ibérica), Ir. Albert André 
(Europa Centro-Oeste), Pep Buetas (L’Hermitage), Ir. 
Ventura Pérez (Mediterrânea), Ana Sarrate 
(Secretariado Internacional). Participou do encontró 
o Ir. Brendan Geary, como presidente da CEM. 
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Comissão da Ásia.  
No mês de maio se reunirá, em Singapura, a Comissão da Ásia. Neste ano se espera igualmente ter 
configurada a Comissão da África. As cinco comissões continentais permitiriam criar melhores redes 
de comunicação e animação em nível internacional. 
 
 

FÓRUM DA PROVÍNCIA DO CANADÁ 

De 16 a 18 de novembro passado, no Cap-de-la-Madeleine, se realizou o Fórum Marista 2012, 
organizado pelo Movimento Marista de Quebeque (MMQ). Esses encontros anuais reúnem todos os 
maristas do Canadá. Neste  ano,  o lema “Viajantes com coração marista” foi o ponto de partida de 
belos diálogos e da preparação do terreno para um importante intercâmbio sobre a nova estructura 
para os leigos maristas da Provincia. Reuniram-se mais de cem participantes. 
 

ENCONTROS DO MOVIMENTO CHAMPAGNAT   
 
Numerosos foram os encontros provinciais de Fraternidades do Movimento Champagnat, nos 
últimos meses de 2012. São ocasião de encontro, celebração e crescimento em vitalidade. Vários 
deles foram marcados pelo processo de atualização do Movimento, promovido pelo Secretariado. 
Recordamos alguns desses encontros: 
 

Primeiro encontro de Fraternidades, Leigos e Irmãos do Equador  
Com 74 Leigos Maristas e 9 Irmãos, se realizou o primeiro Encontro de Fraternidades do Equador, na 
cidade de Loja. Concordou-se em utilizar a coleção Fichas para o caminho como material a ser 
trabalhado ao longo de dois anos. As conclusões mais relevantes giraram em torno da descoberta da 
nova relação entre Irmãos e Leigos, entre todos os que compartilham o mesmo espírito de 
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Champagnat; da revitalização dos grupos de leigos e fraternidades, e do convite para propiciar um 
encontro local de Fraternos, Leigos e Irmãos, em comemoração da festa de São Marcelino, em 2013; 
e, para 2014, o segundo Encontro Nacional de Fraternidades, Leigos e Irmãos, no Norte do país. 

 
 IX Encontro Provincial de Fraternidades da América Central 

 Com o lema Caminhamos juntos para um novo 
Emaús, de 26 a 28 de outubro, realizou-se em El 
Salvador o IX Encontro Provincial de 
Fraternidades, com a participação de 144 
fraternos e fraternas de Guatemala, Nicarágua, 
Costa Rica, Porto Rico e El Salvador.  A temática 
girou em torno da  Missão do Leigo Marista e 
para isso se tomou como modelo de crescimento 
o relato dos discípulos de Emaús. Procurouse 
esclarecer o significado de missão e apostolado a 
partir do seguimento de Jesus. Refletiu-se sobre 
o carisma marista, a espiritualidade mariana e a 
vida de fraternidade do jeito de Champagnat. 

Finalmente foi apresentado o projeto de avaliação e atualização do Movimento. Os participantes 
compartilharam sua caminhada em grupos denominados comunidades fe. 
 

 XVIII Encontro Nacional das Fraternidades Maristas do México 

Tornando vida o lema de “Quem tiver sede, venha a mim e beba” se levou a cabo, de 2 a 4 de 
novembro, o XVIII Encontro Nacional das Fraternidades Maristas na cidade de Toluca. Foram 
expostos cinco temas. No tema “Nos rios de Água Viva” se falou da conversão e da necessidade de 
manter-nos vinculados ao Pai. Escutamos também sobre o “Amor a Jesus e seu Evangelho”, 
“Convertendo-nos em rios de água viva”, “O Espírito Santo virá sobre mim” e “Permanecer e 
perseverar do jeito de Maria”. Cada Fraternidad recebeu uma cruz de madeira, simbolizando o 
compromisso de fazer de Jesus o centro de nossas vidas. Ao sair, todos os participantes se sentiram 
unidos por compartilhar a vocação marista que impulsiona a continuar com entusiasmo a 
construção,   entre todos, da familia marista. 
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 Assembleia do Movimento Champagnat, Provincia de l´Hermitage  

Durante os dias 27 e 28 de outubro realizou-se em Notre Dame de l’Hermitage a Assembleia Geral  
do Movimento Champagnat. Foi uma Assembleia ampliada com dois ou três membros de cada 
fraternidade, junto com os animadores e Irmãos acompanhantes. Também estiveram o Ir. Albert 
André e três membros das Fraternidades da Bélgica. Ana Sarrate,  do Secretariado de Leigos de 
Roma, ajudou no caminho da vocação de leigos maristas em relação com o Movimento Champagnat, 

com  esta pergunta: Como viver “o chamadoa” em nosso Movimento e como 
integrar as riquezas do documento: Em torno da mesma mesa? Sem dúvida 

este encontro anima a viver em plenitude o que o Senhor 
disse: um lugar de vida onde se manifiesta o 

carisma de Marcelino Champagnat, 
uma Fraternidade onde se partilha a 

vida. 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 Encontro Nacional das Fraternidades do Movimento Champagnat, Província Cruz 

do Sul. 

Com a presença de representantes de onze 
Fraternidades, se desenvolveu, em Luján, o 
Encontro Nacional das Fraternidades do 
Movimento Champagnat. O objetivo foi lançar 
o processo de renovação das Fraternidades 
animadas pelo Secretariado dos Leigos. As 
reflexões foram orientadas a  responder a este 
chamado de renascer, de renovar-nos… de dar 
um sentido novo à nossa identidade de 
membros das Fraternidades. Realizou-se uma 
profunda reflexão sobre o sentido da vocação 
laical, como dimensão essencial da identidade 
dos Fraternos. Também se projetou a 
caminhada das Fraternidades dentro do 
chamado a se revitalizarem perante os 
desafíos deste tempo. Nessa instância se 
solicitou expressar o creio da Fraternidade. 
Também foi entregue o Projeto de Vida, como 
meio para buscar inspiração e sentido, já que 
para as Fraternidades da Província Cruz do Sul 
é urgente retomar a inspiração, o sonho 
original que deu início ao Movimento. 
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 Encontro das Fraternidades da Província Mediterrânea 

Os sábados 17 e 24 de novembro, em Alicante e Córdoba respectivamente, as Fraternidades da 
Província Mediterrânea se reuniram para refletir sobre a proposta da Comissão de Formação: a 
necessidade de assumir um processo formativo inicial e permanente para as Fraternidades. Houve a 
participação de cerca de cem pessoas, entre as quais dezoito Irmãos que acompanham e 
compartilham a vida nas Fraternidades. Danilo Farneda, membro da Fraternidade Virgem da Vitória 
em Málaga, ofereceu uma profunda reflexão-proposta. Expressou que, como seguidores de Jesus,  
necessitamos de um processo formativo comum orientado à maturidade cristã. Num rico diálogo se 
compartilharam as reflexões e ecos. Permaneceu o desafio de tomar consciência da necessidade 
pessoal e comunitária de viver um plano formativo que ajude a ser seguidores de Jesus do jeito  
marista. Há o desejo de estabelecer un Plano provincial de formação para as Fraternidades Maristas. 
 

 Fraternidades de Giugliano, Província Mediterrânea.  

No domingo 21 de outubro de 2012, ocorreu o 
primeiro Encontro das duas Fraternidades de 
Giugliano. A primeira estava já constituída em 
2004, ao passo que a segunda iniciou sua 
caminhada no ano passado com uma série de 
encontros para conhecer-se melhor.  
Não faltaram momentos de verdadeiro 
encontro e intercâmbio entre as duas 
Fraternidades e a comunidade dos Irmãos, 
como uma verdadeira família, todos reunidos 
ao redor da mesma mesa em que o espírito de 
família e a simplicidade eram os anfitriões. 

 
 

 III Assembleia Geral do Movimento Champagnat, Província Brasil Centro-Norte 

 Com o lema “Por um caminho que revela o futuro”, se realizou a III Assembleia Geral do Movimento 
Champagnat da Família Marista da Província do Brasil Centro Norte, de 2 a 4 de novembro de 2012, 
em Brazlândia/DF. Organizada a cada três anos, a Assembleia é formada pelos representantes de 
cada Fraternidade da Província, pela equipe de coordenação provincial e pelo Irmão Assessor. Na 
ocasião  estiveram presentes 30 representantes das 35 Fraternidades da Província. Durante a 
Assembleia foram  apresentadas e 
votadas propostas de modificação 
do Plano de Formação do 
Regimento Interno do MChFM, 
criado há seis anos e enfocado a 
estruturar o Movimento na 
Província, respondendo a alguns 
puntos que não estão contemplados 
no Projeto de Vida do Movimento 
Champagnat. O evento foi um 
momento histórico para o 
Movimento na Província porque 
seus participantes tiveram a 
oportunidade de se encontrar para 
avaliar a caminando realizada e planejar os próximos anos ‘ao redor da mesma mesa’.  
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 I Encontro europeu de equipes de animação do Movimento Champagnat      

A iniciativa do Conselho Europeu do Movimento Champagnat, e com o acompanhamento do 
Secretariado de leigos, essas equipes se reuniram, de 1.° a 3 de novembro na casa provincial da 
Ibérica, em Alcalá de Henares, para compartilhar experiências e formas de funcionamento, para 
recordar o que foi o Movimento Champagnat até o dia de hoje e para sonhar o que pode ser a partir 
de agora. Houve ocasião de refletir sobre o laicato marista, sua articulação, sua autonomía e sua 
situação 
em relação ao Instituto Marista e à Igleja. Entre os quase vinte participantes houve, num primeiro  
momento, uma grande sintonia de colocações. Na hora de detectar os grandes desafios para as 
Fraternidades,  surgiram quatro grandes temas de forma quase unânime: o valor de acompanhar as 
pessoas e as comunidades; a necessidade de processos de formação, inicial e permanente, para os 
leigos maristas do MCFM; ser sinais visíveis e próximos nas realidades; desejo de espaços de 
comunhão com os Irmãos. O que tem de ser, terá que ser com eles.  

 
 

LEIGOS E CAPÍTULOS PROVINCIAIS   
 
Eis alguns ecos dos Capítulos Provinciais celebrados nos últimos meses, em relação ao movimento 
laical e à nova relação Irmãos-Leigos: 
 

Província do Brasil Centro-Norte 

Entre as prioridades estabelecidas para o 
trienio 2012-1015 está a de “Ampliar o cultivo 
vocacional,  bem como os processos e 
experiências de formação conjunta de Irmãos e 
Leigos Maristas, na vivência de nosso carisma”. 
Na carta dos leigos participantes do Capítulo 
assim se expressam: 
“A participação na Assembleia, retiro e Capítulo 
nos confirma o espírito do XXI Capítulo Geral, 
ao afirmar que algo novo está acontecendo na 
relação Irmãos, Leigos e Leigas. Buscamos, em 
comunhão, superar as diferenças e promover,  
juntos, a vitalidade do carisma marista. No 

Capítulo percibemos a abertura e acolhida por parte dos Irmãos. Em torno da mesma mesa nos 
sentimos fortalecidos e comprometidos com a missão de nossa Província, expressa nas quatro 
prioridades para o triênio. Nós nos sentimos copartícipes deste momento histórico”. 
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Província Mediterrânea 

Estas são duas das quatro prioridades 
do 4.º Capítulo Provincial: 
1. Potenciar a pastoral vocacional 
marista de Irmãos e Leigos que implique 
todos e, de maneira especial, as 
comunidades, através do 
acompanhamento e de experiências de 
vida comunitária, empregando todos os 
meios necessários a seu serviço, fazendo 
– Irmãos e Leigos – especial insistência 
na vocação de Irmão Marista e 
explicitando o marista no currículo, no 
andamento geral de nossas obras e no 
itinerário de educação na fé. 
2. Fomentar e realizar uma nova relação entre Irmãos e Leigos, baseada na partilha: itinerários 
comuns de formação, carisma marista, gestão, vitalidade e futuro de nossas obras. 

 

Província Marista do Rio Grande do Sul      

Eis como vêm determinadas as urgencias para 
o trienio 2013-2015: 
1. Cuidar da qualidade de vida do Irmão, 
especialmente a vida espiritual e comunitária, 
o acompanhamento permanente, favorecendo 
o crescimento do ser consagrado. 
Formação de líderes, Irmãos e Leigos, no 
carisma marista. 
 

 

Provincia Norandina 

Estes são os apelos aprovados pelo IV Capítulo Provincial para o triênio 2013-2015:   
1.  Espiritualidade e conversão, centralidade em Jesus, vocação de Irmãos e Leigos. Com a ajuda de 
Maria e Champagnat, nos sentimos chamados, Irmãos e Leigos, a realizar  itinerários permanentes 
de conversão pessoal e comunitária, por meio da vivência de uma espiritualidade encarnada, 
centrada em Jesus e seu Evangelho, que nos permita recriar nossa opção  vocacional a partir da 
identidade própria e da complementaridade. 
 
2. Acompanhamento da vida e missão da Província. Sentimo-nos chamados a promover um modelo 
e um estilo de animação, gestão e 
governo, adotando uma atitude de 
abertura e disponibilidade,  que 
priorize o acompanhamento de 
Irmãos, Comunidades e Leigos, 
fortalecendo o sentido provincial e 
garantindo o seguimento dos 
distintos procesos que se originem. 

 
Na mensagem dos Leigos presentes 
ao IV Capítulo Provincial lemos: 
“Sentimos nossa presença no 
Capítulo como sinal de comunhão e 
fraternidade com todo o laicato, 
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que a partir da diversidade de experiências, opções e compromissos, dão vida à missão marista, 
especialmente com aqueles que vão fazendo do Carisma sua opção de vida. Fazemos nossos os 
apelos deste Capítulo, comprometendo-nos com a vida e missão da Província, vivendo a 
espiritualidade, desenvolvendo itinerários vocacionais a partir da centralidade em Jesus e o 
acompanhamento entre Irmãos e Leigos”.   
 
 

Província Cruz do Sul. 

Uns parágrafos da Mensagem do 4.º Capítulo Provincial aos Irmãos e Leigos da Província. “Com 
audácia queremos impulsionar: 

 Algumas experiências que expressem um novo paradigma de comunidade: de Leigos e Irmãos; 
que animem a vida e missão de uma cidade, zona ou região implicando distintos espaços de 
acompanhamento de crianças e jovens; compartilhando espiritualidade e missão em diálogo 
fraterno; habitando fora das obras, em casas, com espírito aberto, com fecundidade vocacional. 

 A vivência de uma espiritualidade que dê sentido, vigor e consistência a nossa vida prazerosa de 
Leigos e Irmãos Maristas. 

 Um novo estilo de animação e governo: buscando as estruturas legais e canônicas que permitam 
expressar de modo mais realista a corresponsabilidade de Irmãos e Leigos”.  

 
 

COMUNIDAD MISTAS 
 
As comunidades mistas constituem uma aposta de algumas Províncias por uma forma de expressar a 
comunhão Leigos-Irmãos medante a vida compartilhada em comunidade. Um lembrete para duas 
delas: uma por estar em seu primeiro ano, e a outra por sua longa trajetória de 16 anos. 
 
Comunidade mista  «La Valla» de Mulhouse, 
França      
 Esta comunidade nasce em 1996, como 
resposta a um duplo apelo: o do XXI Capítulo 
Geral, de fundar comunidades proféticas, e o 
que sente o casal Pierre e Catherine 
Demougin de viver em comunidade com os 
Irmãos a serviço dos jovens. A comunidade 
inicia com quatro membros: dois Irmãos e o 
casal. O envio em missão se realiza com a 
presença do Ir. Provincial e do Vigário-
episcopal, assinalando assim a dupla pertença 
da comunidade. A missão que recebem é a 
seguinte: “Constituir comunidade, Irmãos e 
Leigos, e acolher e acompanhar os jovens 
junto com a Iglesia local, associando outros 
adultos nesta missão”. 
 
Com o passar do tempo, assim a comunidade 
lê o vivido: “Foram necessários vários anos 
para harmonizar nossas maneiras de viver o 
dia a dia. O que é que temos em comum – nós, 
homens celibatários  iniciados na vida marista 
aos 12 anos, tendo sempre vivido em 
comunidade, animadores de jovens – com um 
casal de 25 anos de casados, com flhos 

maiores, com uma experiência profissional 
internacional na indústria”? 
 
“O que temos em comum é o desejo de 
responder ao amor de Deus colocando-nos a 

serviço dos jovens. A Iglesia do avental é 
nosso denominador comum, com as três 
violetas que nos recordam que o caminho é 
feito de singeleza (na acolhida), de modéstia 



- Caminhos compartilhados -  
9 

(nosso caminho de comunhão Irmãos-Leigos é 
um caminho entre outros), de humildade 
(diante dos jovens temos muito a aprender 
deles)”. 
 
“No cotidiano a comunhão passa pela partilha 
das tarefas da cozinha, limpeza, cuidado do 
jardim… Passa pela acolhida de todos, quando 
soa a campainha da porta. É a comunidade 
toda que acolhe. A comunhão passa pelo 
serviço da mesa realizado pelos quatro… e é 
un serviço que vai aumentando porque 
raramente estamos sozinhos na mesa. 
Facilmente passamos de quatro a doze, 
dezesseis… sobretudo durante as experiências 
de solidaridade”. 
 
No site da internet podem encontrar uma 
ampla informação sobre a comunidade, 
materiais que eleboraram, actividades…:  
www.lavalla.org 
 
Comunidade mista de Punto Fijo, Venezuela. 
Foi no final de 2011 que iniciaram essa 
experiência Maria José Torres (leiga marista)  
e os Irmãos  Tomás Martínez e Diego Antón.  
A comunidade surge depois de processos 
pessoais discernidos a partir do Evangelho e 
do convite da Congregação a compartilhar a 
vida com os leigos.  Está situada num bairro 
da cidade de Punto Fijo, no estado Falcón, 
Venezuela. Depois de 12 anos nesse bairro, foi 
decidida a construção de uma casa própria 
para a comunidade, simples, com materiais e 
objetos comuns aos vizinhos, que favorecesse 
a sua proximidade.   
 
EO Ressuscitado e seu Evangelho focalizam os 
critérios, valores, atitudes e missão. A decisão 

de viver essa experiência nasce daí.  Durante 
o ano, a comunidade se centrou no 
discernimento da vida, no compartilhar a 
missão com crianças e adolescentes. Foram se 
definindo o estilo de vida, a missão, a 
organização, sempre abertos ao novo e à 
mudança que favoreça a vitalidade.  Maria, 
pela manhã,  trabalha no colegio e, de tarde 
dedica um tempo às crianças com dificuldade 
cognitiva. Os Irmãos  estão mais centrados no 
bairro, na direção de tarefas. Promovem a 
partiilha da Palavra nas famílias e a eucaristía 
mensal. Com as horas de trabalho sustentam 
economicamente a comunidade. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lavalla.org/


- Caminhos compartilhados -  
10 

NOTÍCIAS VÁRIAS 
 

Processo de atualização do Movimento 
Champagnat  
Está sendo finalizada a primeira etapa do 
processo de atualização do Movimento 
Champagnat, animado por Ana e uma 
comissão internacional. Essa primeira etapa 
quis ser um ver o vivido em mais de 25 anos 
do Movimento. No começo do ano estão 
sendo recolhidas as respostas das Províncias, 
que oferecerão as pautas para a segunda 
etapa, que virá programada no encontro da 
comissão no mês de março, na Guatemala. 
Para essa data se espera ter dois novos 
membros que enriquecerão a reflexão da 
comissão. 
 
Retiro para Irmãos e Leigos na Venezuela   

Com a mesma temática dos retiros do 
Equador e Colômbia, no mês de dezembro 
houve, na casa de Los Teques, o retiro para os 
Irmãos da Venezuela. Com a animação do Ir. 
Javier, se aprofundaram os caminhos que, 
tanto para Irmãos como para Leigos, supõem 
a conversão pessoal e a renovação 
institucional, promovida pelo XXI Capítulo 
Geral.  
 
Materiais de aprofundamento do documento 
Em torno da mesma mesa 
Na página web do Instituto pode-se encontrar 
um valioso material elaborado pela Província 
Ibérica. Propõe um processo de reflexão 
sobre a vocação laical marista em nove fichas. 
Para cada tema há  ficha de reflexão, um ppt e 
documentos complementares. O material está 
nas quatro línguas. 
 
 
 

Próxima edição de EMM em inglês 
Nas próximas semanas será editada uma nova 
impressão do livro Em torno da mesma mesa, 
em inglês. É uma edição mais simples e com 
nova tradução. Será publicada na Guatemala 
e exemplares poderão ser solicitados à Casa 
Geral.  
 
Comissão de Leigos da Província 
Mediterrânea. 
Recentemente a Provincia Mediterrânea 
nomeou os novos membros da Comissão 
Provincial de Leigos. É composta pelo Ir. 
Ventura Pérez e os Leigos Teresa Rodríguez 
Pérez de Ayala  e Bartolomé Gil Garre.  
 
Encontros de ex-Irmãos. 
Em diversas Províncias estão sendo 
introduzidos os encontros anuais de antigos 
Irmãos que pretendem alimentar seu espírito 
marista através dessas reuniões ou 
participando de grupos já organizados, como 
as Fraternidades, Grupos maristas… Entre os 
de que temos notícia estão os encontros de 
México, Guatemala, El Salvador, Portugal e 
vários em Espanha. 
 
Reunião de codiretores com otros 
Secretariados e o Conselho Geral. 
De 5 a 15 de fevereiro, Ana, Tony e Javier nos 
reuniremos em Roma para o primeiro 
encontro do ano. Além de desenvolver a 
agenda própria, teremos a oportunidade de 
nos encontrar durante três días com  outros 
Secretariados e finalizar com outro encontro 
com o Conselho Geral.  
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Projeto “Léxico” em plano de 
experimentação. 
Iniciou-se a realização de um Léxico marista 
on-line a ser oferecido a Irmãos e Leigos do 
Instituto.  A plataforma está sendo 
elaborando na Universidade de Curitiba. 
Fabiano Incerti está animando o processo. Por 
ora foram redigidos os primeros termos por 
parte dos membros do Secretariado ampliado. 
Uma comissão formada por Michael Green, 
Maurice Goutagny, Chema Pérez-Soba e  
Teófilo Minga, farão as correções finais a 
esses primeiros termos do Léxico. 
 
Exercício formativo do Secretariado 
ampliado 
Os membros do Secretariado ampliado 
vivemos recentemente um simples, mas 
interessante exercício de formação, fazendo 
eco ao documento “Aproximação à vocação 
laical marista”. Nos nos demos um prazo para 
lê-lo e enviar posteriormente nossas reações 
e ecos. Ocasião bonita para compartir nossas  
riquezas, visões, divergências e confluências. 
 
Documento de trabalho para o Capítulo 
Geral de São João de Deus 
Em Fátima, Portugal, realizou-se o LXVIII 
Capítulo Geral dessa Congregação cujo tema 
central foi “A Familia de São João de Deus a 
serviço da hospitalidade”. Com esse eixo 
condutor se procurou  aprofundar, clarificar e 
buscar novos horizontes para o futuro, tanto 
para os Irmãos como para os leigos. Em 
www.ohsjd.es podem encontrar o texto nas 
diversas línguas. Oferece pistas de reflexão 
que podem servir para nossos processos de 
comunhão. 
 

Fórum do laicato e vida compartilhada na 
Província Brasil Centro-Sul 
A 8 de novembro realizou-se em Curitiba o I 
Fórum do Laicato e Vida Compartida, com 
participação de umas trinta pessoas, leigos e 
Irmãos. Também estavam representadas as 
outras duas Províncias do Brasil Marista e a 
área de Vida Consagrada e Laicato da 
UMBRASIL. O evento teve como objetivo 
principal qualificar o Instrumento de trabalho 
Itinerários de aprofundamento do carisma 
marista para leigos. O documento sistematiza 
a terceira etapa do processo formativo-
vivencial para leigos do Grupo Marista, 
chamado Aprofundamento. 

Nessa etapa, que é opcional, a pessoa, 
colaboradora ou não, tem a oportunidade de 
descobrir e cultivar sua vocação marista por 
meio de projetos e experiências comunitárias. 
Ademais, Aprofundamento prevê a criação de 
espaços de vida compartida que reforçam a 
vocação comum de Irmãos e Leigos. O Fórum 
destacou a importância de criar itinerários 
que promovam e facilitem o compromisso dos 
leigos a partir das múltiplas maneiras de viver 
o carisma marista. Esteve latente entre os 
participantes o desafio de pensar em 
experiências comunitárias e processos de 
acompanhamento pessoal para quem 
manifesta interesse em aprofundar a adesão à 
espiritualidade e à  missão, legadas por São 
Marcelino. 

 

 

 

. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Encontro formativo em Las Avellanas. 

Deu-se andamento ao programa para um encontro de formação a se realizar em Las Avellanas nos 

dias 28 de maio a 3 de junho de 2013. Os destinatários são os membros do Secretariado ampliado, 

mais dois participantes de cada uma das comissões continentais. Entre seus objetivos está o de 

“oferecer uma experiência formativa em nível intercontinental que capacite os participantes a 

liderar processos de vitalidade carismática em seus respectivos continentes”. 

 

http://www.ohsjd.es/
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ASSOCIAÇÕES 
 
Nossos documentos vêm falando, faz algum 
tempo, da busca de novas estruturas que 
possam ser referência de unidade para os 
maristas, Irmãos e Leigos, das Províncias. A 
Associação é uma delas. Eis aqui os primeiros 
intentos de algumas Províncias. 
 
Associação pública de fiéis, Província da 
Austrália.  
Diante de perguntas como estas: Quem serão 

os maristas responsáveis pelo carisma nos 

próximos 20 anos, em nível local e nacional? 

Como agirão os líderes? Como será a 

formação? Em quem se confiará para 

administrar as escolas e seus contratos? Qual é 

a estrutura canônica e civil que se prefere 

desenvolver para os maristas na Austrália? A 

Província tem analisado possíveis respostas e 

entre as primeiras ideias está o seguinte 

esquema que recolhe o parecer dos irmãos de 

menos de 55 anos, reunidos em assembleia e 

também da Assembleia da Missão. A reflexão 

começou. 

 

A Comunidade Marista da Austrália está 

formada por todos os Irmãos, junto com 

aqueles que se definem a si mesmos como 

maristas, os jovens maristas e aqueles que 

estão comprometidos com os apostolados 

maristas. Os Irmãos seguirão sendo uma 

Província, estabelecida de acordo com nossas 

Constituições, com um Provincial como 

superior maior. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assciação marista de leigos, Província do 
Canadá.  
Nos últimos anos refletiu-se na Província 
sobre a proposta de promover uma 
associação leiga marista, autônoma, e estudar 
suas implicações espirituais, humanas e 
financeiras. Chegou-se à conclusão, no  último 
Fórum do mês de novembro, que a 
Associação marista de Iberville (AMI) poderia 
servir de base para a criação dessa associação. 
É assim que se deram os primeiros passos 
para o reconhecimento legal da futura 
associação marista. A nova associação levará 
o nome de Associação marista de leigos. Quer 
ser fator de unidade para todos os maristas 
da Província. 
 
Associação privada de fiéis, comunidade “La 
Valla” de Mulhouse, Província de 
l´Hermitage 
A comunidade de Mulhouse, composta por 
um casal, Catherine y Pierre, e dois Irmãos, 
André e Henri, está constituída como 
Associação privada de fiéis da diocese de 
Estrasburgo. Os membros fundadores são 
Dom Christian Kratz, bispo auxiliar de 
Estrasburgo, os Irmãos André Dury e Jean 
Solinhac, o casl Pierre e Catherine Demougin. 
Essa comunidade reúne fiéis de todos os 
estados de vida que querem continuar a obra 
de São Marcelino Champagnat. Os membros 
fundadores têm a responsabilidade de 
assegurar a fidelidade à obra de São 
Marcelino no seio da igreja diocesana. Os 
estatutos devem ser aprovados pela maioria 
absoluta dos membros fundadores da 
Associação e dos membros comprometidos 
com a comunidade, em assembleia única, 
cada pessoa física só tem um voto. 
 
 

 
 
  

Comunidade marista da Austrália 

Associação pública de fiéis 

“Companheiros Maristas” 

Leigos e alguns 

Irmãos 

Província 
dos Irmãos  
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PARA REFLETIR 
Assim se expressam os leigos e leigas participantes do 4.º Capítulo da Província do Rio Grande do Sul, 
em referencia às dimensões da comunhão Irmãos-Leigos. 
 
 

 os Irmãos nunca poderão ser substituídos por Leigos, especialmente para propagar o 
espírito de fraternidade e acolhimento por meio do testemunho; nos preocupa, como leigos, 
que esse jeito marista de ser esteja presente nas unidades educacionais e sociais, dando 
coerência à nossa missão; 

 as relações de poder estão atrapalhando muito a vivência da simplicidade para os Irmãos e 
Leigos; 

 preocupa-nos o processo de sucessão dos Irmãos e o fomento de novas lideranças; 
 que vocês continuem investindo na qualidade da vida comunitária e no cuidado de si e entre 

si, como Irmãos; 
 sentimos a necessidade de oportunidades de formação conjunta entre Irmãos e Leigos para 

incentivar a cultura do diálogo e do compartilhar de vidas e missão; 
 é urgente e fundamental a implementação do Plano de Formação Marista e de 

desenvolvimento de pessoas que envolva desde os Gestores até os colaboradores que 
ingressam cotidianamente em nossa Instituição; 

 encontrar uma forma criativa de ser Irmão no mundo atual a partir da valorização do 
Patrimônio Espiritual Marista;  

 fortalecer a relação de confiança entre Irmãos e Leigos, estabelecendo a acolhida recíproca, 
estimulando processos de formação conjunta; 

 continuar investindo na construção da relação entre Irmãos e Leigos. Ainda falta clareza 
para leigos acerca das expectativas dos Irmãos em relação aos próprios leigos; 

 precisamos ter o cuidado de evitar que a rotina das tarefas reduza o tempo do cultivo 
pessoal e do ser marista; é preciso refletir se nossas ações são inspiradas no evangelho. 

 corresponsabilidade no cuidado: Irmãos cuidando dos Leigos, e Leigos cuidando dos Irmãos. 
Isso necessita de mais espaço de diálogo e estudo.  


