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Boetim 4.   Outubro 2013 
 

 

APRESENTAÇÃO 
 

Estamos nos últimos dias da Conferência Geral. Respiramos ares de comunhão, sonhamos futuro, 
tocamos o realismo e nos enchemos de esperança. Foi-nos recordada a vocação de todo o marista 
como místico e profeta. Através do intenso aprendizado da Conferência, na paz do Hermitage, com o 
sussurro do correr do Gier (agora muito suave devido à pouca água) escrevo estas linhas.  
 
Uma vez mais, este Boletim pretende colher os brotos de vida que aparecem no Instituto e que 
expressam a comunhão de leigas, leigos e irmãos. Também se tratou desta comunhão na 
Conferência. Na visão de futuro para o Instituto falou-se da comunhão entre leigos e irmãos como 
um aspecto reconhecível da vida e missão maristas. Assim como de Irmãos e leigos compartindo 
espaços significativos de fraternidade, espiritualidade e missão. Nesse futuro apareciam 
comunidades de irmãos e leigos, abertas, simples, que vivem uma forte espiritualidade e a 
contagiam.  
 
Não faltaram também os marcos de vinculação e associação laical. Este tema foi aprofundado num 
dos dias. A respeito disso, o irmão Jeff ofereceu-nos o caminho realizado na Austrália, com o fim de 
criar uma Associação pública de fiéis. Como boa notícia, o irmão Emili suscitou a proposta de um 
encontro para 2014, com o objetivo de fazer uma reflexão sobre o tema entre as províncias 
interessadas. 
 

Afetuosamente,  
Javier 

 

 
 

VIII Encontro da Rede interamericana de 
espiritualidade. 

 

Teve lugar no Canadá, entre os dias 18 e 25 
de maio. A reflexão centrou-se 
no segundo horizonte do 
último Capítulo Geral: 
a conversão a uma 
nova relação irmãos-
leigos. O resultado foi 
uma bela experiência 
de comunhão entre 
todos os participantes e 
de aproximação aos 
novos caminhos da 
Província do Canadá. 
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Entre os ecos dos participantes: contribuiu não 
só para uma nova compreensão de minha 
vocação de irmão como também para a 
revitalização carismática que o laicato pode 
fazer. A abertura aos leigos é um caminho sem 
volta e deve ser percorrido de forma 
ascendente. Desejo colaborar em todos os 
sonhos que aqui nasceram. A identidade do 
irmão assim como a do leigo marista será o 
fruto de uma profunda comunhão entre irmãos 
e leigos. Outra vida marista é possível se 
pusermos mãos à obra leigos e irmãos. Estou 
convencido de que o mundo marista mudará de 
feições em pouco tempo graças a esta nova 
relação com os leigos. 
 

Reunião internacional de formação 
 
Os membros do Secretariado ampliado mais 
dois participantes de cada uma das Comissões 
continentais reuniram-se durante seis dias da 
última semana de maio, em Les Avellanes, 
Espanha, com estes objetivos: 
 

 Iniciar caminhos de reflexão e diálogo, que 
ajudem a criar uma rede de intercâmbio e 
comunicação, em nível internacional, de 
todos os implicados na animação da 
comunhão irmãos-leigos.  

 Oferecer uma experiência de formação que 
capacite os participantes para liderar 
processos de vitalidade carismática em seus 
respectivos continentes. 

 Buscar consensos nos temas centrais 
promovidos pelo Instituto e o Secretariado 
de leigos, em relação ao futuro marista de 
comunhão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ainda que não tenhamos chegado a consensos, 
certamente fizemos aproximações 
interessantes a certos temas, como a vocação 
laical, a comunhão, a filiação, os programas de 
formação. Sentimos o desafio de nos 
aprofundarmos nos mesmos e assim abrir 
caminhos para o futuro marista de comunhão. 
Nessa reflexão tivemos a ajuda dos irmãos Juan 
Miguel Anaya e José Luis Santamaría, além de 
Chema Pérez-Soba. 
 

Encontro anual do Secretariado ampliado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aproveitando o encontro de formação de Les 
Avellanes o Secretariado ampliado de leigos 
promoveu sua sessão anual. O final do triênio 
foi o tema principal na elaboração do novo 
Plano para 2013-2017. Antes, já tinha sido feita 
uma ampla avaliação dos projetos do Plano 
anterior. Houve um diálogo sobre o processo de 
atualização do Movimento Champagnat, a 
experiência das Comissões continentais e a 
visão de futuro para o Secretariado. 
 

Nesse encontro vivemos com emoção a 
despedida de Ana. No Secretariado foram seis 
anos de presença fraterna, de sensibilidade 
espiritual, de profundidade em propostas, de 
inquietude pelo novo, de transparente 
sinceridade, de alegria contagiosa, de coração 
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marista. Seguirá liderando o processo de 
atualização do Movimento Champagnat, e, 
além disso, prometeu continuar apoiando os 
processos do Secretariado. Esperemos que 
assim seja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Nos primeiros dias deste encontro o Conselho 
Geral tornou pública a nomeação de Pep 
Buetas, como novo membro do Secretariado e 
codiretor, junto a Tony Clarke, este nomeado 
para um segundo triênio. Pep foi durante estes 
últimos anos Coordenador do Secretariado de 
comunhão irmãos-leigos da Província 
l´Hermitage. É casado e tem três filhos. 

 

 

Primeiro encontro da Comissão de Leigos e 
Irmãos na Ásia 

El O primeiro encontro da Comissão de leigos e 
Irmãos na Ásia foi realizado entre 7 e 8 de maio 
passados, no centro juvenil marista 
Champagnat em Port Dickson, Malásia. A 
presença do Presidente da Conferência Marista 
da Ásia, o irmão Shanthi Linayage, ofereceu 
apoio e desejou ânimo à Comissão. Tony Clarke, 
codiretor do Secretariado de Leigos, também 
foi de grande ajuda por sua orientação e 
comentários inestimáveis. A Comissão teve a 
sorte de poder contar com a presença do recém 
nomeado Provincial de “Ásia do Leste”, o irmão 
Robert Teoh, que tinha-se posto à disposição 
para responder às necessidades da Comissão 
durante o encontro.  
 

Entre suas propostas: fortalecer o espírito de 
comunhão e promover novas experiências de 
vida em comunidade, para desenvolver 
relações mútuas profundas e de apoio entre 
Irmãos e leigos maristas. Criar oportunidades 
para entender e valorizar mais os diferentes 
tipos de espiritualidade que existem na Ásia. 
Promover processos de discernimento com a 
finalidade de responder ao chamado de Deus 
na missão da Ásia. Apoiar o curso da vida leiga 
marista nos países onde a vida, a identidade e a 
espiritualidade leiga marista estão menos 
desenvolvidas. 
 
A Comissão de Leigos e Irmãos na Ásia confirma 
a riqueza da graça de compartilhar a vocação 
marista na tradição de Marcelino Champagnat. 
Com a Mãe Maria como nossa companheira de 
viagem, a Comissão se compromete a “ajudar a 
amanhecer” a nova vida marista na Ásia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encontros na Bolívia 
Durante o mês de julho o irmão Javier 
participou do V Encontro nacional de 
fraternidades do Movimento Champagnat, no 
Centro de Espiritualidade Marista de Santa Cruz 
de la Sierra. Participaram os integrantes de 8 
fraternidades. Tinham como objetivos: 
compartilhar a vida das fraternidades e 
fortalecer sua evolução; refletir sobre o 
processo de revitalização do Movimento 
Champagnat; preparar a II Assembleia da 
Missão Marista e assumir compromissos 
concretos para 2014. 
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Na mesma casa houve um retiro de três dias 
para leigos e leigas em processo de 
discernimento da etapa de iniciação. Foi 
animado pelo irmão Javier e se mostrou 
orientado a fazer uma sintonia com o sonho de 
Deus para cada pessoa, como vocação para a 
vida, como vocação marista e como 
fraternidade com outros vocacionados 
maristas. A presença de Ricardo Miño e sua 
esposa Silvia 
facilitou a excelente 
organização, o tom 
musical, a animação 
dos momentos de 
oração e o espírito 
fraterno.  

 

 Em Cochabamba 
houve uma oficina 
para os noviços com 
o objetivo de 
refletir sobre o 
caminho para 
construir a própria identidade vocacional desde 
a comunhão. Eco do que já havia expressado o 
irmão Charles Howard há mais de 20 anos: “O 
compartir com os leigos espiritualmente há de 
nos revelar novas profundidades de nossa 
vocação de irmãos”.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No diálogo com Mario, Salvador, Daniel, Javier e 
Oscar repercutiu a ideia de que tanto a 
identidade do leigo quanto a do irmão se 
enriquecem com a comunhão. Que cada 
vocação se reconhece mais a si mesma no 
encontro com o outro. Que a nova relação de 
leigos, leigas e irmãos leva a uma nova 
compreensão de nossas respectivas vocações.   
 

Assembleia da Província de Santa María de 
los Andes 

A Província de “Santa María de los Andes”, 
ecoando a chamada do XXI Capítulo Geral 
reuniu na cidade de Santa Cruz de la Sierra, 
Bolívia, irmãos, leigos e leigas numa Assembleia 
Provincial com o objetivo de dar vida ao 
segundo horizonte desta chamada: “Uma nova 
relação entre irmãos e leigos/as baseada na 
comunhão, buscando juntos uma maior 
vitalidade do carisma no mundo de hoje”. 

 
 

A Assembleia produzida sob o lema “Maristas 
em comunhão, novo rosto do carisma” teve 
como grandes objetivos: Viver uma experiência 
de comunhão e de integração Provincial entre 
irmãos, leigas e leigos que ajude a construir 
relatos para a vitalidade do carisma. 
Aprofundar a vocação “marista” a partir das 
vocações específicas de irmãos, leigos e 
leigas. Discernir chamadas de conversão desde 
o que se tirou do coração a partir das 
experiências de comunhão vividas neste 
segundo horizonte. 
 
Nos dias vividos em Santa Cruz se pôde 
entender o que está ocorrendo na Província. O 
exercício das três tendas sobre experiências de 
vida compartilhada de irmãos e leigos, permitiu 
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ver de perto as comunidades mistas. Ouviu-se 
com atenção o relato de leigos e leigas que 
trabalham ao lado de irmãos, e de 
irmãos que reinventaram sua vida 
deixando de lado os cargos diretivos 
por um trabalho junto aos leigos e às 
crianças de seus colégios. A terceira 
tenda se centrava nos jovens, herdeiros 
do carisma e o futuro de nosso 
Instituto, mostrando suas experiências 
em comunidades, em atividades 
solidárias, em movimentos.  
 

Movimento Champagnat nas 
Filipinas 

A semente do Movimento Champagnat 
semeada em 1989 em Notre Dame Kidapawan 
cresceu como uma grande árvore que vai além 
dos limites da escola na qual se estabeleceu 
pela primeira vez. Agora floresce em todas as 
escolas maristas do país, com 225 membros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Todas as fraternidades se comprometeram a 
apoiar o curso das vocações maristas. Todas 
elas têm algum projeto entre as crianças e os 
jovens mais necessitados, seja em hospitais, 
com meninos de rua, voluntariado em povos 
indígenas… 
 
O Movimento Champagnat das Filipinas 
continua propagando a riqueza de sua 
experiência. Procura compartilhar com os 
demais os valores e o carisma de Champagnat, 
e converter cada membro das fraternidades em 
apóstolo, para que Jesus e Maria sejam 
conhecidos e amados nos dias atuais. 

IV Capítulo Provincial de l´Hermitage 

Foi no mês de agosto e na casa de Les Avellanes 
que se realizou este Capítulo. Entre as 
orientações para o próximo triênio destacamos 
a seguinte: Comunhão irmãos-leigos.  
 
O Foro 2013 “Vida em comunhão” convida 
firmemente a continuar nesta linha ascendente 
que vive a Província. Dois objetivos 
complementam esta diretriz: “avançar no 
processo vocacional e de reconhecimento 
mútuo entre irmãos-leigos” e “favorecer e 
desenvolver experiências de comunhão entre 
leigos e irmãos na Província”. Linhas de ação 
mediante experiências, formação, grupos… é 
evidente que os irmãos e os leigos têm, nesta 
diretriz em particular, uma área de crescimento 
comum. 
 

Capítulo do Distrito Marista da Ásia 
Anotamos o que o novo Superior do Distrito, 
Juan Castro, expressa deste encontro: na 
semana passada terminamos nosso primeiro 
capítulo. Desta vez houve algumas diferenças a 
respeito da última Assembleia de três anos 
atrás, que nos permitem descobrir quão bom é 
o Senhor. Demos graças porque Ele fez grandes 
coisas em nossas vidas. 
 
Desta vez não só irmãos, mas também leigos 
maristas participaram no Capítulo. Homens e 
mulheres trabalhando juntos, partilhando a fé e 
a vida, juntos. A presença do filho de um dos 
casais foi uma graça entre nós. Cada dia o signo 
da paz dado durante a missa obteve um novo 
significado quando o menino de três anos de 
idade, andando em volta da 
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capela, compartilhava a paz do Senhor com 
cada um de nós..  
 
“O sonho de alguns anos atrás é agora uma 
realidade. Estamos presenciando o milagre de 
uma nova vida. A paixão e a generosidade 
foram capazes de realizar o milagre que vemos 
hoje. Temos que continuar ajudando a aurora a 

nascer” (h. Emili). 
 
 

Comissão marista “irmãos e leigos” da 
Bélgica 

O irmão Albert André nos informa que tal 
comissão se enriqueceu com novos membros. 
Além disso, iniciou-se a publicação de uma 
Newsletter, que retorna a cada mês, para 
partilhar a vida das comunidades, fraternidades 
e outros grupos maristas. Entre outras 
iniciativas se programou um encontro de 
irmãos e leigos para 12 de outubro, com o 
tema: “Alargar os horizontes”.   
 
 

Segundo encontro da Comissão americana 
de leigos 

 
 
 
A Subcomissão Americana de Leigos, criada há 
um ano pela Conferência Interamericana de 
Provinciais para refletir sobre os processos de 
comunhão irmãos-leigos das três regiões 
americanas, reuniu-se na cidade de Coronel 
Oviedo, Paraguai, na semana de 22 a 26 de 
julho.  
 
Além de ser uma ocasião para partilhar a vida 
de cada membro da Comissão, também se 
dialogou sobre os processos laicais das 
respectivas províncias. Houve um tempo para 
compartilhar o processo de revitalização do 

Movimento 
Champagnat, mas o 
maior esforço se 
centrou numa nova 
elaboração do Plano 
da Comissão, em 
sintonia com as 
outras comissões 

americanas. 
 
A acolhida fraterna das comunidades do Distrito 
e o encontro com um grupo de leigos 
completaram a rica experiência da reunião. 

 

 Reunião da Comissão provincial do laicato 
marista, de Norandina 

 
Os membros da Comissão Provincial do Laicato 
Marista: Claudia Rojas, María Torres, Moisés 
Beltrán e o irmão Pau Fornells, se reuniram na 
Casa Provincial (Bogotá) de 13 a 17 de junho de 
2013.  
 
Entre os temas da agenda destacamos a 
experiência provincial de formação conjunta 
que ocorrerá de 29 de setembro a 4 de 
outubro, em Los Teques, Venezuela. Esta 
experiência, em que participarão irmãos e 
leigos delegados de cada um dos três países da 
Província, abre camino para que, tanto em 2014 
quanto em 2015, cada um dos países se 
comprometa na organização e realização de 
experiências similares 
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Da mesma forma se dialogou sobre os 

itinerários de formação para o 
acompanhamento vocacional laical; itinerários 
de estudo do documento “Em torno da mesma 
mesa”; socialização do encontro de Formação 
organizado pelo Secretariado de Leigos do 
Instituto em Les Avellanes (Espanha); rascunho 
do Plano de Formação para fraternidades e 
grupos de leigos 
 
 

Experiências de Formação conjunta 
 Província dos Estados Unidos 

Numa recente comunicação o irmão Ben, 
provincial, expressa à Província a boa notícia de 
um programa de formação conjunta para 
irmãos e leigos. Tal programa surge pelo claro 
interesse de homens e mulheres que se sentem 
atraídos pela missão e espiritualidade maristas 
e buscam comprometer-se como consagrados 
ou leigos maristas. O plano descreve os passos 
que já se deram e aqueles que a Província 
deverá desenvolver e oferecer  

 
O Plano foi elaborado pelo irmão Steve Milan e 
pelo leigo Vinny Caramele, assim como pelos 
demais 
membros do 
conselho 
consultivo de 

evangelização. O Plano é como um roteiro, 
enquanto se continuam explorando novos 
caminhos para que as duas vocações, 
consagrada e leiga maristas, possam ser 
reconhecidas e apoiadas na vida da província e 
da igreja. 
 
 

 Província de Madagascar 

No dia 10 de agosto teve lugar no Centre 
d’Accueil Mahatamana, Antsirabe, a primeira 
experiência de formação conjunta da Província 
de Madagascar. Participaram irmãos e leigos. 
Dirigiu a atividade o irmão Sylvain, membro do 
Secretariado ampliado. A ideia é continuar a 
experiência, mas em nível local, ao longo do 
ano. 

 

Encontro de leigos e Conselheiros Gerais 
 
No dia 5 de maio de 2013, por motivo da visita 
à Província Marista Mediterrânea, dos Irmãos 
Conselheiros, Ernesto e Antonio Ramalho, 
houve dois encontros de leigos; um celebrado 
em Maimón e outro em Guardamar. 
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Os participantes foram os  componentes das 
diferentes Fraternidades, antigos alunos e 
convidados pelos diretores das diferentes obras 
da Província, num total de aproximadamente 
105 pessoas de quase todos os lugares da 
Província. 
 
O encontro colaborou para um 
conhecimento mútuo dos grupos de 
leigos da Província que pela primeira 
vez tinham um encontro entre eles. 
 

Reunião da Comissão de leigos do 
Brasil Centro-Norte 

EsEsta comissão se reuniu durante os 
dias 14 a 17 de setembro na Vila 
Champagnat, Brazilândia, para avaliar 
o ano, programar as atividades de 2014 
e dialogar sobre o laicato marista do 
Brasil e do Instituto. 
 
A finalização do itinerário de formação 
laical desenvolvido na Província 
constituiu o ponto central da reflexão. O 
primeiro ciclo, com duração de três anos, tem 
como diretrizes os “presépios” humano, cristão 
e marista, aprofundados em Ciranda Marista, 
Teia Marista e, em 2014, Estrela marista. 
Destacou-se a necessidade do 
acompanhamento dos participantes dos 
encontros, a elaboração de subsídios de 
formação e a integração com outras iniciativas 

provinciais, com vistas à nova relação irmãos, 

leigos e leigas. Revelou-se claramente o desejo 
de consolidar o itinerário de formação e 
discernimento da vocação laical impulsado na 
Província. 
 

Fraternidades de Catacocha, Equador 

 
As duas fraternidades dessa cidade, junto com 
os animadores dos grupos juvenis e os irmãos 
celebraram em junho a festa de São Marcelino.  
O espírito de simplicidade e de fraternidade se 
refletiu em cada um dos presentes; foi um dia 
diferente, único e acolhedor. Todos 
congregados com um mesmo fim: seguir o 

legado de Marcelino Champagnat e dar vida 
ao evangelho no passar dos dias. 
 
 

Nova comunidade de Salamanca, 
Espanha 

É uma comunidade mista e de inserção 
que nasce em setembro de 2013. É 
formada por três irmãos e um casal, 
Carmina Romo e seu esposo Eladio. Em sua 
missão está a serviço dos imigrantes, do 
bairro de Puente Ladrillo e a paróquia, em 
Salamanca. 
 
É uma comunidade da Província 
Compostela, que nasce a partir de um 

caminho de busca e renovação em vários 
focos importantes: reestruturação de 
comunidades, tendência à comunhão irmãos-
leigos, potencializar a solidariedade, pastoral 
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juvenil universitária… A comunidade 
compartilha projeto e vida, oração e missão, 
comidas e ócio, e parcialmente a moradia, 
mesmo que não dormindo sob o mesmo teto.  

 

 

Centro-escola de espiritualidade 
De 28 a 30 de junho os membros da Comissão 
do laicato marista da província Ibérica, com o 
apoio e o acompanhamento do irmão Benito 
Arbués, participaram de jornadas de reflexão 
sobre o tema que, de forma genérica, 
denominaram «projeto de um centro-escola de 
espiritualidade marista» destinados 
especialmente a leigos, ainda que não 
exclusivamente. 
 

Foram apontados alguns elementos comuns na 
abordagem de um Centro-escola de 

espiritualidade: Espaço ou espaços físicos. 
Lideranças ou «mestres» que vivam as 
características próprias dessa espiritualidade, e 
que possam propô-las a outras pessoas. 
Currículos, itinerários, processos… para 
oferecer. Recursos e instrumentos que possam 
apoiar os mesmos itinerários ou processos.  
 
A reflexão está iniciada. Em outras partes do 
Instituto se partilham inquietudes 
semelhantess. 
 

 

Reunião da Comissão do laicato de 
UMBRASIL 

Esta comissão se reuniu em Brasília no mês 
de setembro. É preciso destacar o II 
Encontro Nacional de Animadores do 
Movimento Champagnat programado para 
2014. Seu objetivo é fortalecer a 
identidade e o processo do Movimento 
no Brasil, em sintonia com o processo de 
revitalização que o Instituto está 
promovendo. Fixou-se para o mês de 
maio, com 60 participantes das três 
províncias e o Distrito. O lema, tomado 

de Mt 9, 17: “Vinho novo em odres novos”. 
Entre as metodologias previstas está a 
retomada do caminho andado, compartir 
vivências e experiências, refletir a partir das 
contribuições do processo iniciado no Instituto. 
Além dos animadores leigos, o encontro 
contará com a participação de dois irmãos 
assessores de fraternidades e com a Comissão 
do laicato de Umbrasil. 
 
A Comissão sente que está conseguindo maior 
consenso nos conceitos e na visão de novas 
experiências para por em andamento nas 
Províncias. 
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PARA REFLETIR (Papa Francisco)  
 

“La Iglesia somos todos, desde el niño recién bautizado hasta los obispo, el 
papa; todos somos Iglesia y todos somos iguales a los ojos de Dios! Todos 
estamos llamados a colaborar al nacimiento de la fe de nuevos cristianos, 
todos estamos llamados a ser educadores en la fe, y anunciar el Evangelio. 
Cada uno que se pregunte: ¿qué hago yo para que otros puedan compartir la 
fe cristiana? ¿Soy fecundo en mi fe o cerrado? Cuando repito que amo una 
Iglesia no cerrada en su recinto, pero capaz de salir, de moverse, también con 
algún riesgo, para llevar a Cristo a todos, pienso a todos, a mí, a ti, ¡a cada 
cristiano! Todos participamos de la maternidad de la Iglesia, para que la luz 
de Cristo alcance los extremos de los confines de la tierra”.  

  


