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BOLETIM 3,  maio de 2013 
 

 

SAUDAÇÃO  
 

Saudação 
Estas páginas desejam transmitir, uma vez mais, a vida de nossas províncias em busca de vitalidade 
carismática e os caminhos de comunhão. Juntos, leigos, leigas e irmãos, podemos continuar o 
trabalho para dar respostas a esta nova relação de que fala o XXI Capítulo Geral. Conhecer estes 
esforços de comissões provinciais e continentais, dos grupos de animação, do Secretariado ampliado, 
é um dos objetivos do Boletim. Como é o motivar-nos uns aos outros para "o desafio de ajudar a 
nascer a aurora de uma nova vida marista e reforçar a que já existente, tornando-a mais criativa, fiel 
e dinâmica" (Em torno da mesma mesa, 169). O futuro do nosso carisma é um futuro de comunhão. 
 
Nestas linhas apresentamos alguns rebentos de vida que vão aparecendo. Por isso, vos convidamos 
a comunicar toda e qualquer iniciativa ou atividade que valha a pena conhecer. Globalizar ou 
internacionalizar nossos sonhos é parte desta comunicação fraterna, convencidos que estamos de 
que o amanhã terá os nossos olhos, como no-lo recorda o Ir.  Emili. 

Fraternalmente,  

Javier  

Seminário com a Conferência de Provinciais da 
África e Madagáscar.  

 
 
 
O Seminário foi realizado nos dias 17-19 de fevereiro 
em Nairóbi e foi animado pelo Ir. Javier. Ele falou 
sobre o tema dos leigos na vida do Instituto, da nova 
relação entre irmãos e leigos do futuro de comunhão 
para o carisma marista. Os Provinciais 

comprometeram-se a nomear um coordenador 
provincial para acompanhar os processos relacionados 
com os leigos. Estes representantes provinciais 
formariam a Comissão continental. Foi também 
decidida a realização de um seminário de formação 
no mês de outubro, em Nairobi em que participarão 
três representantes de cada unidade administrativa 
da África e Madagáscar. Também foi reafirmada a 
convicção de que o carisma é um dom para a Igreja e 
para o mundo, e ao partilhar o carisma com os outros 
promovemos mais vitalidade para a Igreja na África e 
ao Instituto.  
 

Reuniões em Roma. 
Várias reuniões foram realizadas em Roma com a 
presença de Tony, Ana e Javier. Foram reuniões de 
quase duas semanas, no mês de fevereiro. Além de 
estudar a Agenda própria do Secretariado, 
partilhamos de um modo muito profundo alguns 
momentos com os outros Secretariados e com o 
Conselho Geral. Estes dias nos fizeram crescer em 
comunhão e em busca de um horizonte comum para 
o Instituto. 

Conferência dos Provinciais de África e Madagáscar 
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 Devemos enfatizar a reunião que naqueles dias 
tivemos com o Conselheiro-geral dos Esculápios para 
Espanha. Com ele ficámos a saber da bela experiência 
que eles estão vivendo. É uma experiência que mostra 
um processo sério de integração dos leigos numa das 
províncias da Espanha. Também eles falam de 
comunidades esculápias, de carisma partilhado, de 
pertença, de esculápios leigos e de leigos esculápios ... 
 
Reunião da Comissão Internacional para a 
revitalização do MCH, em Guadalajara, no México.   

 
 

No mês de março, realizou-se a segunda reunião 
desta comissão, enriquecida com a participação de 
Michel Beaulac do Canadá, Alfredo Garcia da 
Mediterrâneo e o Ir.. Adalberto Amaral Brasil Centro-
Norte. Pusemos em comum as respostas da primeira 
fase do processo, e com a síntese das respostas 
recolhidas se elaborou uma proposta de trabalho, que 
será enviada de novo às fraternidades para que 
possam chegar a elementos mais concretos e 
explícitos e para que possam sugerir algumas 
contribuições para a revitalização do movimento. Esta 
segunda etapa do processo durará todo o ano de 
2013.  

 

O Movimento Champagnat no mundo. 
 

 O Movimento Champagnat em Cruz do Sul 

 

 
 
 
No mês de março, houve uma reunião dos 
Responsáveis das Fraternidades Movimento 
Champagnat com o objetivo de promover a 
atualização do Movimento na Província e lançar o 
ano de atividades das fraternidades. Se refletiu 
sobre a mensagem do IV Capítulo Provincial, 
destacando os elementos que mais 
comprometem os leigos Maristas em relação aos 
três apelos seguintes: ruturas corajosas, 
continuidades fecundas e inovações vitais. No 
esquema da Animação provincial o Movimento foi 
colocado dentro da área de Animação Vocacional, 
mas pensando na formação dos leigos. Com a 
ajuda de um vídeo do Superior Geral sobre 
algumas ideias que falavam de como abrir-se para 
ir construindo "novas caminhos de vida", refletiu-
se sobre a necessidade de avançar para uma 
maior liberdade interior para viver de forma 
consistente os desafios desta mudança de época. 

Com o Conselheiro Geral dos Escolápios para a Espanha 

Membros da Comissão Internacional para a atualização do 
Movimento Champagnat 

Encontro dos responsáveis das fraternidades da 
Província de Cruz do Sul 
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 O Movimento Champagnat promove a vitalidade 

de leigos nas Filipinas 

 
 
 
O Movimento Champagnat no setor das Filipinas, 
inicialmente estabelecido em Notre Dame 
Kidapawan pelo irmão René Reyes, já  se encontra 
organizado em todos os colégios maristas país. 
Tudo começou como um pequeno grupo de 
pessoas que se reuniram para partilhar sua fé, e 
evoluiu chegando a ter 225 membros. Todas as 
comunidades se comprometeram a apoiar a 
promoção das vocações maristas. A dinâmica da 
vida MChFM é orientada pela presença de um 
irmão em todas as comunidades. No setor mais 
amplo, o irmão John Tan tem sido mioto útil no 
desenvolvimento do Movimento, proporcionando 
uma presença e uma ajuda concretas às iniciativas 
dos leigos maristas. A semente que um dia foi 
lançada à terra cresceu e, como o ramo de uma 
árvore o MChFM nas Filipinas continua a expandir 
a riqueza de experiência. Ao partilhar com os 
outros uma vida impregnada dos valores e do 
carisma de Champagnat, cada membro se torna 
uma testemunha que torna Jesus e Maria 
conhecidos. 
 

 Movimento Champagnat em L'Hermitage 

A equipe de animação do Movimento se reuniu 
em França, em fevereiro. Uma parte da reunião 
centrou-se sobre as contribuições oferecidas para 
o processo de revitalização. Foram mencionadas 
algumas preocupações: prestar atenção às 
fraternidades geograficamente isoladas ou sem 

um irmão que as acompanhe. Será que são 
compatíveis a autonomia e a comunhão? Como 
atrair os jovens para o Movimento? Como 
responder aos pedidos de formação? 
 Faz-se eco da boa notícia do processo iniciado em 
Aubenas com o Ir. Leonce para fundar uma nova 
fraternidade. 

 

 Movimento Champagnat no México 

Coincidindo com a reunião da Comissão 
Internacional da MCH tivemos uma troca de 
impressões muito fraterna em Guadalajara com o 
grupo organizador do encontro nacional do 
Movimento Champagnat a ser realizado em 
novembro deste ano.  

 

 

Formação conjunta no Hermitage. 
 
Seguindo o caminho iniciado há alguns anos, este ano 
tivemos dois fins-de-semana de aprofundamento 
vocacional no âmbito do plano de formação conjunta 
entre irmãos leigos. Essas experiências são momentos 
de reflexão para aprofundar a nova relação entre 
leigos e irmãos, baseada na comunhão. São realizadas 
a nível do país e, neste caso, na França e na Catalunha. 
Num futuro próximo, a Comissão irá propor uma 
experiência mais longa a nível provincial. 
 

São fins-de-semana organizadas pelo Secretariado de 
comunhão irmãos-leigos. No primeiro fim-de-semana, 
participaram 5 irmãos e 12 leigos. Têm como objetivo 
fazer uma revisão da vida em jeito marista e tornar-se 
consciente da sua vocação como da nova forma de 
comunhão iniciada. No segundo fim-de-semana, 

Membros do Movimento Champagnat das Filipinas 

Grupo de Irmãos e Leigos que preparam o encontro 
provincial do Movimento Champagnat do México 
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participaram 9 irmãos e 9 leigos. O que pretendemos 
nesta segunda fase é aprofundar a vocação marista 
enraizada na espiritualidade, que se projeta sobre a 
missão e se vive em fraternidade.  
"O processo experimentado nos últimos anos, 
confirma-nos a adaptação da proposta ao caminho 
que estamos percorrendo cheios de esperança e 
entusiasmo".  

 

 

 

Os missionários maristas de Ciudad Juarez. 
O Ir. Javier teve a oportunidade de visitar este grupo 
Marista, em março. Partilhou o projeto com Abigail 
Ruiz e o grupo de jovens missionários. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apresentam-se assim nos seus estatutos: "A 
associação privada deve ser um instrumento para o 
mundo inteiro saiba que Deus te ama muito. Isto se 
experimenta através da educação integral da periferia 
e das zonas rurais e, assim, colaboramos com o 

Senhor na construção de espaços comunitários de 
solidariedade para a justiça e a paz. A associação faz 
um compromisso de agir na sociedade humana ao 
serviço da dignidade do homem, à luz da doutrina 
social da Igreja" (Cfr. ChFL 30). 
Sua intenção é de ter um centro comunitário 
chamado "Lar Marista", que possa responder às duas 
grandes necessidades da área: a educação e a saúde. 
Neste momento já têm o terreno e, além disso, têm 
muito coração e muita esperança. 
 

 
 

Participações de Ana, Tony e Javier. 
 Ana e Javier estiveram no Escorial e apresentaram 

o Secretariado ao grupo de irmãos em formação. 
Foram dois dias de intercâmbio fraterno sobre os 
processos de comunhão fraterna, a vocação dos 
leigos e a visão do futuro marista. 
 

  Ana esteve em Manziana com o grupo anglófono 
para um dia de formação. 

Grupo Missionário Marista de Ciudad Juarez 

Setor de Vida Consagrada e Laicato da UMBRASIL 

Experiência de formação conjunta da província de 
Hermitage 
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 Tony esteve presente na primeira reunião da 

Comissão para a Ásia, realizada em Kuala Lumpur, 
Malásia, em maio. Além dos membros da 
Comissão estiveram presentes os Irmãos 
Provinciais Shanti e Robert. 

 O Ir. Javier participou em Brasília na reunião da 

Comissão Internacional sobre a Missão. Ali teve a 

oportunidade de dialogar com os membros da 

comissão as atuais propostas do Secretariado dos 

Leigos, além de participar na reflexão da 

Comissão. 

Ao mesmo tempo, visitou as três províncias do 
Brasil, encontrando-se com as comissões 
provinciais, as equipes de animação MCH, 
UMBRASIL e outros grupos de leigos. 

 

Fórum da província de L'Hermitage.  
 
Cerca de uma centena de participantes, refletindo a 
composição plural da província participou no Fórum 
realizado em Hermitage, no mês de abril. Estiveram 
presentes Irmãos e Leigos da França, Catalunha, 
Grécia, Hungria, Argélia e Suíça. O tema foi "A vida 
marista em comunhão, uma presença profética hoje." 
Os dois principais objetivos foram partilhar a 
realidade de comunhão entre irmãos e leigos: vocação 
marista, espiritualidade, missão e comunhão, e 
calcorrear juntos um caminho de futuro para a 
vitalidade Marista no contexto da Província. 

A preparação do Fórum já tinha começado em agosto 
de 2012. Houve 109 contribuições 
apresentadas por mais de 1600 pessoas 
dos países que formam a província. Numa dinâmica 
de consenso reuniram-se as grandes convicções e as 
recomendações serão encaminhadas ao Capítulo 
Provincial de julho. 
Entre as propostas que tiveram mais adesão lê-se: É 
através do testemunho de nossas vidas, partilhadas 
em corresponsabilidade, graças à comunhão entre 
leigos e irmãos, e formação que construiremos um 
mundo mais fraterno. 
 

Itinerários de formação. 
 Itinerário formativo no Brasil Centro-Norte.  

A inspiração deste itinerário para a formação de 
leigos e leigas maristas tem sua referência marista 
no presépio, no altar e na cruz, considerados por 
São Marcelino lugares privilegiados de encontro 
com Jesus. 
O primeiro momento, relacionado com o presépio, 
compreende três anos, com uma ênfase no 
discernimento vocacional do leigo a partir dos 
presépios pessoal, cristão e marista.  
No primeiro ano, os participantes estão no 
CIRANDA Marista sublinhando o aspeto vivencial. 
No segundo ano, é a Teia Marista, o 
aprofundando o autoconhecimento, a Teologia da 
Encarnação, a vida de Marcelino e o nascimento 
do Instituto. A atividade do terceiro ano (em 
desenvolvimento) incidirá sobre a realização de 
processos de discernimento vocacional.  

Participantes do Fórum Provincial em Hermitage 
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O processo está em construção, mas já está dando 
frutos. Ao completar a jornada, queremos definir a 
próxima fase, oferecendo a possibilidade de um 
acompanhamento para os leigos e as leigas que 
querem trilhar este caminho.  

 

 Rotas de formação em Brasil Centro-Sul 

 
 

Um documento exaustivo discutido no Fórum em 
novembro de 2012, tem o título: "Itinerários de 
aprofundamento do carisma marista para leigos e 
leigas". Trata-se de uma proposta ousada de 
formação com diferentes itinerários, projetos, 
experiências comunitárias e acompanhamento. O 
Setor de Vida Consagrada e Laicato da Província 
tentou responder ao apelo do Capítulo Provincial. 
Este convida a favorecer a formação de 
comunidades de irmãos e leigos, partilhando a 
vida, e espiritualidade e a missão; a realizar 
experiências de formação, tanto específicas como 

em conjunto; a promover a pastoral vocacional a 
partir de uma ação conjunta de irmãos leigos. 
Esta proposta de formação está em consonância 
com a Carta do XXI Capítulo Geral: "A ti leigo/a 
marista, que no teu coração desejas viver a 
plenitude do teu batismo, no carisma de 
Marcelino Champagnat: caminhemos juntos! 

 
 

Encurtando distâncias, 
crescendo em comunhão. 
As videoconferências estão 
ajudando a manter o diálogo entre 
as Comissões e o Secretariado. A 
Comissão para a América se 
comunica regularmente, tal como a 
Comissão Europeia. O Secretariado 
ampliado utiliza a vídeo-conferência 
em dois tempos: com os anglófonos 
e com os luso-castelhanos. Este 
meio permite-nos partilhar 
atividades, aprofundar documentos 

e até rezar. E também nos permite desenvolver um 
pouco a nossa paciência quando as conexões não são 
adequadas. 
 

Materiais recentes. 
 Publicou-se recentemente uma nova edição do 

livro Em torno da mesma mesa, em Inglês. Ao 
terminar a primeira edição se 
aproveitou para realizar uma 
nova tradução e se editou o 
livro em um novo formato, 
mais simples e funcional. Em 
Roma, algumas cópias estão 
disponíveis.   

Encontro de leigos e irmãos do Brasil Centro-Norte 

Encontro em Curitiba de leigos e irmãos com o Ir. Javier 
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 A Província 
Ibérica acaba de 
publicar uma coleção 
nova de fichas, 
"Grupos maristas de 
Encontro" para 
apoiar as reuniões 
dos grupos 
maristas que 
surgiram após a 
bela experiência 
que teve a 

ocasião da Província 
após a realização do 

Forum.   
 
 

 

 O Secretariado dispõe, 
nos quatro idiomas, um 
documento de reflexão 
simples, intitulado 
"Abordagem da 
identidade do leigo 
marista". Este 
documento pode ser 
baixado da página 
WEB do Instituto, 
secção de Leigos. 

 

 

O Secretariado 

também elaborou um documento que 

ajuda as experiências de formação conjunta, 

recolhendo as principais linhas que se viveram 

nas experiências de Les 

Avellanes, Quito e St.-

Paul-Trois-Châteaux. É 

intitulado: "Algumas 

orientações para uma 

experiência de 

formação conjunta." 

Este material também 

se encontra nas 

quatro línguas na 

web.  

 

 Documentos de  Umbrasil em Movimento 

Champagnat.  

 O Setor de Vida 
Consagrada e Laicato da 
UMBRASIL, publicou 
dois documentos para 
as fraternidades do 
Movimento 
Champagnat da Família 
Marista no Brasil. 
O primeiro Plano 
Nacional de Formação, 
pretende "oferecer 
linhas orientadoras para que os líderes provinciais 
e locai do MChFM dinamizem a formação de seus 
membros" nas dimensões, humana, cristã e 
marista.  
O segundo, Orientações para a organização 

comum, escrito de forma clara e 
compreensível, apresenta estruturas mínimas 
e competências dos líderes do Movimento, a 
fim de garantir uma maior unidade na 
organização das fraternidades. 
 

 

Próximas reuniões. 
 De 18 a 24 de maio, no Canadá, reunião 
da Rede de espiritualidade para a América. 
Tópico: "A conversão a uma nova relação irmãos-
leigos”. 
 

 De 28 a 03 junho: Encontro de Formação 
em Les Avellanes com os membros do 
Secretariado ampliado e dois participantes de 
cada uma das Comissões continentais. Entre os 
temas a refletir: Vocação laical; processos de 
discernimento vocacional; pertença; de viver com 
outros o carisma marista. 

 
 De 4 a 6 de junho, em Les Avellanes, encontro do 

Secretariado ampliado. Com a avaliação do Plano 
anterior, vamos elaborar o novo plano para 2013-
2016. 
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PARA REFLETIR. (Cfr José María Arnaiz). 
 
Os Leigos são pessoas chamadas a dar nova forma ou 
forma revitalizada a alguns carismas que estão 
envelhecendo ou desaparecendo. Podem fazê-lo, pois 
que quando têm verdadeira vocação são capazes de 
falar sobre esses carismas de uma maneira nova, de 
reencarná-los, de encontrar outras mediações e 
expressões de uma mesma inspiração. Os religiosos, 
por sua vez, são algo completamente diferente 
daquilo que eram quando se sentiam senhores do 
'negócio' , seus administradores exclusivos e chefes. 
Essa nova forma de sentir e de se relacionar pode ser 
a fonte de uma nova forma de vida cristã, ou pelo 
menos de um projeto missionário em conjunto. 
 
Começámos a olhar para o futuro como um horizonte 
comum. Ao fazer isso, podemos dizer ou confirmar 
que o encontro religiosos-leigos deve dar-se no 
domínio do ser para que se dê também no do fazer 
(VC 39). Sendo assim, já foi anotado, umas vezes 
acertadamente outras vezes não tanto que o 
consagrado seja como o leigo e o leigo como o 
consagrado e o sacerdote; que os dois vivam o mesmo 
carisma a partir de suas condições distintas e que isso 
desemboque numa nova forma vida cristã. Esta 
intuição já conta com algumas realizações concretas. 
Mas é um grande desafio que implica uma nova forma 
de vida cristã; um encontro e uma comunhão vital que 
precisa de uma nova estrutura, não fácil. Novos 
fundadores são chamados a dar expressão a esta nova 
forma, já que há leigos e religiosos que experimentam 
o apelo a viver o carisma recebido dessa forma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


