
 

 

O  aniversário da fundação de nosso instituto foi recentemente celebrado em La Valla. Foi um 
encontro fraterno das diversas comunidades próximas. A Eucaristia ao redor da mesa. Nela 

ouvimos o texto de João Batista que recordou as realizações da primeira comunidade marista em 
torno de Champagnat. A primeira comunidade com leigos que chegam para ser irmãos 
religiososos. A força de um carisma, dom de Deus, assumido pelos irmãos. 

 

Nesse 2 de janeiro de 2014, em torno da mesa, estávamos todos, irmãos, leigas e leigos 
maristas. O impulso do carisma, agora no testemunho da vocação de irmão como da vocação 
laical. Aurora de uma nova época para o carisma marista que surge da comunhão, da nova 
relação, do caminar juntos na complementaridade vocacional e na busca de uma vitalidade maior 
desse carisma para o mundo de hoje. A vida que este Boletim recolhe de nosso Instituto quer 
despertar o nascimento dessa nova época  

Fraternalmente,  

Javier 

SALUDO 

Boletm 5.   Janeiro 2014 

Entre os días 29 de setembro e 4 de outubro, 
em Bogotá, 12 irmãos e 14 leigos maristas 
participaram do primeiro encontro da Província 
sobre formação conjunta. Experiência formativa 
em que todos são discípulos e Mestres e a 
aprendizagem vai sendo construída à medida 
que se partilha a vida dos participantes nos 
diferentes processos de integração pessoal e 
comunitária, fé, espiritualidade, missão, 
vocação… À medida que o processo avança, 
vão sendo discernidas e conceitualizandas 
essas experiências até atingir conclusões 
comuns ou particulares que ajudam o caminhar 
como Maristas de Champagnat . 

 
De 2 a 4 de outubro ocão de irmãos e leigos 
orreu o segundo encontro da comissão 
europeia para a comunhão de irmãos e leigos 
no qual participaram o Ir. Teo Aller 
(Compostela), Jorge García (Ibérica), Ir. Albert 
André (Europa Centro-Oeste), Pep Buetas 
(L'Hermitage/ Secretariado dos Leigos), Ir. 
Ventura Pérez (Mediterrânea) e Javier 
Espinosa (Secretariado dos Leigos). Nessa 
segunda reunião, a comissão prosseguiu o seu 
trabalho, compartilhando as diferentes 
realidades de cada província em relação à 
participação dos leigos no Instituto como 
codepositários do carisma de Champagnat. O 
encontro propiciou uma visita a algumas obras 
sociais da província de L’Hermitage, como a 
associação Gabellas no bairro gótico de 
Barcelona.  
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O segundo encontro dos vice-

diretores de 2013 foi realizado na 

África do Sul e Madagascar. Ao 

mesmo tempo em que se trabalha 

na agenda decorrente do Plano do 

Secretariado, esse segundo 

encontró do ano possibilitou a 

abordagem dos processos de 

comunhão das diferentes províncias 

onde se realizam a reunião. Tanto 

Joe quanto Thomas foram 

maravilhosos anfitriões nessa 

oportunidade. A comunidade do 

Colégio Sagrado Coração em 

Johannesburg acolheu-nos 

fraternalmente e nos fez recordar a 

implicalção dos irmãos no 

processo do apartheid. Em 

Madagascar, vivemos a 

riqueza dos diferentes 

grupos de irmãos e leigos 

com os quais nos reunimos .  

 

 

El A Oficina, animada pelos 

membros do Secretariado — 

Tony, Pep, Sylvain e Javier —, 

reuniu seis leigos, uma leiga e sete 

irmãos procedentes de Gana, África 

do Sul, Madagascar, Congo, 

Ruanda, Tanzânia, Nigéria e 

Quênia. A Comunidade Internacional 

Marista (MIC) esteve representada 

por um dos formadores, o Ir. Eugene 

Ezwugu. Durante três días, tomou-

se consciencia dos grandes temas 

que das principais questões relativas 

à responsabilidade e à vocação 

leiga, ao novo relacionamento 

irmãos-leigos, aos processos 

formativos e ao futuro de comunhão 

para o carisma marista. Se de fato 

há ainda um caminho a percorrer, a 

oficina deixou um sentimento de 

esperança ao se perceber que é 

possível ir longe se formos juntos . 

  
   A 

Oficina de 

Nairobi proporcionou 

a formação da Comissão de 

leigos e irmãos para a África e 

Madagascar: Ir. Elias Iwu de Nigeria, 

Sr. Mike Greef da África do Sul, Ir. 

John Kusi-Mensah da África do 

Oeste, Ir. Rémy Mbolipasiko da 

PACE, Ir. Ernest Randriatsoalaivoav 

de Madagascar e o Ir. Sylvain 

Ramandimbiarisoa do Secretariado 

dos leigos. A mesma comissão 

nomeou como seu coordenador 

Mike Greeff, o leigo do grupo.Essa 

Comissão está a serviço da 

Confer~encia dos Provinciais para 

acompanhar os processos do novo 

relacionamento em cada Umidade 

Administrativa em comunhão como 

Secretariado dos leigos e com as 

outras comissões continentais .  

 

 Encontro Nacional das 
Fraternidades em Luján, 

Argentina. 

O encontro, de três días de duração, 

realizou-se na Villa de San José de 

Luján. Enriqueceram o encontró os 

representantes da Fraternidade 

“Ir. Gregrorio Pastor”, do Chile. 

Refletiu-se sobre o tema da 

Missão a partir da carta do 

Irmão Emili: "Até os confins da 

terra", e do tema da 

Espiritualidade Ná última 

parte do trabalho foram 

apresentados as linhas da 

2ª etapa do processo de 

revitalização das 

Fraternidades .  

 

 Encontro Nacional das 
Fraternidades do México .   

Em San Juan de los Lagos, Jalisco, 

aco. conteceu o XIX Encontro das 

Fraternidades Maristas do México 

“Revistemo-nos com o espírito de 

Champagnat… aqui e agora” foi o 

tema que motivou o encontro. A 

Fraternidade “Nosso Senhor da 

Misericórdia” de Tepatitlán, asumiu a 

responsabilidade da organização. 

Participaram 150 pessoas de 19 

Fraternidades .  
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Apoiaram com sua presença os 

irmãos provinciaisdo México 

Ocidental e Central, bem como 

membros de seus Conselhos, 

reunindo-se um total de 20 irmãos. 

Entre os temas tratados tivemos:: “O 

leigona tomada de consciência de 

sua missão marista a partir do 

Capítulo General” e a “Importância 

de se construir uma Igreja com o 

rosto laical, com o rosto mariano 

fundamentado em uma experiencia 

de vida”. Houve a oportunidade de 

conhecer o avanço do processo de 

revitalização do MCHFM e 

reconhecer a importância de 

participar da segunda etapa . 

 

 Encontro de Formação de 
Líderes do Movimento 

Champagnat no Brasil Centro-
Norte .  

 

Um dos objetivos estrtégicos do 

MCHFM da Província Marista Brasil 

Centro-Norte para o trienio 2012-

2015 é Criar um espaço de 

formação de Animadores e Irmãos 

Assessores das fraternidades. Como 

iniciativa desse projeto realizou-se, 

de 15 1 17 de novembro de 2013, 

em Belo Horizinte, o primeiro 

encontró de fomação 

de líderes 

Com o 

lema 

“Para 

líderes que geram 

vida”. Participaram do 

evento 29 pessoas. No inícioo de 

maio de 2014 ocorrerá uma segunda 

edição . 

 

 

 Encontro das Fraternidades das 
Filipinas    

As fraternidades do MCHFM do 

setor das Filipinas, após um 

encontro ocorrido em 14 de 

dezembro, enviaram uma carta aos 

irmãos, com data de 12 de janeiro. 

Entre outras coisas, a 

correspondência dizia que o 

MCHFM deu-lhes a oportunidade de 

crescer em sua fé e na vivência do 

carisma marista. Que sentem o 

profundo anseio de dar significado 

a suas vidas como leigos. 

Manifestam a vontade de um 

programa de formação sistemático e 

sustentável, de oferecer formação 

para leigos maristas líderes, de uma 

participação ativa dos irmãos na vida 

do Movimento, pois sentem que com 

os irmãos alimentam sua 

espiritualidade marista. Oferecem 

sua entrega desinteressada na 

realização do sonho de Champagnat 

hoje junto com os irmãos .  
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Foram realizados três retiros em São 

Salvador e Guatemala, reunindo du-

rante seis días irmãos e leigos pro-

cedentes de Porto Rico, Cuba, Nica-

rágua, Guatemala, El Salvador e 

Costa Rica. A animação do encontro 

ficou sob a responsabilidade de Raúl 

Amaya, leigo do Chile, e pelo Ir. Ja-

vier. Com o apelo fundamental do 

último Capítulo Geral, recordou-se 

‘O sonho de Deus’ como convite pa-

ra SAIR e viver a novidade, para 

recriar o carisma de Champagnat, 

para converter o oração, para con-

frontar com as imagens que temos 

de Deus e para a renovação institu-

cional. O convite supõe também que 

irmãos e leigos saibam partilhar a 

mesma mesa, ver a vida com o olhar 

de Deus, sair com os outros em mis-

são, desbravar caminos, construir 

uma nova tenda e fazer de Maria 

nossa companheira de camino . 

 

 

El No dia 15 de dezembro, durante a 

celebração do primeiro capítulo, nas-

ceu o Distrito do Pacífico que com-

preende as obras e os irmãos que 

até então formavam a Província da 

Nova Zelândia. O novo distrito 

abrange 

os seguin-

tes paí-

ses: Nova 

Zelândia, 

Fidji, Sa-

moa e 

Kiribati. O 

Ir. David 

McDo-

nald, até 

agora superior da Província da Nova 

Zelândia, é o primeiro superior do 

novo distrito. Durante o capítulo re-

cordou-se 

com grati-

dão Alan 

Parker, 

falecido 

recente-

mente, um 

leigo que 

com gran-

de espírito 

marista 

participa-

va dos processos envolvendo leigos 

na Nova Zelândia e região . 

Oo Fórum desenvolveu-se nos dias 

8, 9 e 10 de novembro passado, na 

casa de la Madone, Cap-de-la-

Madeleine, com mais de 100 partici-

pantes. A segunda sessão do Capí-

tulo acontecerá em maio de 2014. A 

comissão preparatoria inspirar-se-á 

nas intuições e sugestões da As-

sembleia e do Fórum para esclare-

cer os temas que serão estudados e 

a partir dos quais os 25 capitulares 

(19 irmãos e 6 leigos) 

orientarão a Província 

durante os próximos 

três anos. 

 

Durante o Fórum, os 

leigos procederam à 

eleição do Conselho 

de Adminstração da 

Associação Marista 

de Leigos (AMDL), 

organização que nas-

ceu da fusão do 

MMQ (Movimento Marista de Que-

bec) e da AMI (Associação Marista 

de Iberville). A Sra. Louise Fortier foi 

eleita Presidente e Linda Corbeil, 

Vicepresidente . 

A Comissão Comunhão de Irmãos 

e Leigos reuniu-se em novembro 

de 2013. Anne e Bernard Lefordaco-

lheram a comissão em sua casa de 

Stavelot para esse encontró de refle-

xão e convivencia. Projetou-se o 

ofuturo do processo laical na Bélgica 

e buscou-se propor às Fraternidades 

e aos grupos maristas desse país 

um itinerário para “ir em busca de 

uma terra” onde são chamados a 

viver sua realidade marista .  
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Na província Cruz del Sur foram lan-

çadas experiências grupais para a 

formação de leigos na área Metropo-

litana da Zona do Uruguai. Participa-

ram os mesmos jovens e adultos 

dos Colégios Santa Maria e Zorrilla, 

de Montevidéu, São Luis de Pando e 

o Lar Marista. Houve uma calorosa 

acolhida a essa iniciativa com o 

apoio dos corpos diretivos .   

 

 

Essa comissão reuniu-se recente-

mente em Sydney sob a direção de 

Tony Clarcke, coditeror do Secretari-

ado dos Leigos. Estiveram presen-

tes: Lucy Sinei (Melanésia), Ir. Tony 

Leon (Austrália), Ir. Marcos Kenatsi 

(Melanésia), Taatite Barbera 

(Kiribati), Peter McNamara, Joe 

McCarthy (Austrália), Ir. Carl Tapp 

(Nova Zelândia). Carole Wark 

(Austrália) não pode comparecer. 

 

A Comissão pretendeu desenvolver 

o espírito de comunhão entre irmãos 

e leigos da região da Oceania. Re-

fletiu-se sobre a eclesiología da co-

munhão, a formação conjunta e a 

formação inicial para novoa líderes 

leigos da Melanésia e do Pacífico. 

Essa comissão recebeu um informa-

tivo do Fórum da Comunidade Ma-

rista australiana que aborda o pro-

cesso canónico da Associação de 

irmãos e leigos da Austrália e da 

necessidade de uma estrutura para 

sua formação, espiritualidade, vida 

de orção e missão . 

 

No mês de dezembro acontece una 

Guatemala o Capítulo Provincial no 

qual participaram cinco leigos prove-

nientes de Porto Rico, Costa Rica, El 

Salvador e Guatemala. Entre os 

apelos do Capítulo destaca-se: Sen-

tindo-nos chamados, Leigos e Ir-

mãos, a viver o carisma, queremos 

potencializar a construção de uma 

comunidade marista com um claro 

desenvolvimento vocacional a partir 

de uma perspectiva de vida partilha-

da (espiritualidade, fraternidade e 

missão) , acolhendo a diversidade 

de níveis de vinculação. E como ini-

ciativa surge a criação de um orga-

nismo de animação Provincial do 

Laicato que assegure a operacionali-

zação de: a) itinerarios de formação 

de leigos; b) passos concretos em 

formação conjunta; c) investir na 

formação de leigos para o acompa-

nhamento de outros leigos . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciando o ano de 2014, reuniram-

se pela primeira vez todos os com-

ponentes da comunidade de L’Her-

mitage, seis irmãos e quatro leigas, 

com uma nova etapa com Zuni do 

Paraguai e Paola do México como 

novos membros. Junto com outras 

comunidades semelhantes do Insti-

tuto, a comunidade quer traducir as 

intuições originais de Champagnat 

nessa nova época, quando irmãos, 

leigas e leigos, partilhando o mesmo 

carisma, em igualdade e comple-

mentariedade, convertem-se em ex-

ploradores de novos caminos .  

5 



 

 

 

 Os Missionários Maristas estão 

constituídos como Associação parti-

cular de fiéis que no Artigo 7 de seus 

estatutos diz constituir-se em uma 

associação sem fins lucrativos que 

busca atender com espírito cristão 

às necesidades da periferia e/ou de 

uma população rural na área da saú-

de e da formação integral. Como em 

cada ano na mesma data, no dia 

dois de janeiro, o grupo dos Misso-

nários Maristas da Cidade de Juárez 

renovou suas promessas. Por elas 

manifestam sua disposição de traba-

lhar durante um ano em favor das 

pessoas que vivem na periferia, a 

colaborar no desenvolvimento físico, 

mental e espiritual dessas pessoas, 

especialmente as crianças e os jo-

vens, que se encontram em algum 

tipo de necessidade e a participar da 

construção do reino de Deus com o 

espírito de familia, a simplicidade, o 

amor ao trabalho, à presença amo-

rosa e a Maria. 

Para recordar: 
12 – 18 de fevereiro:  Reunião de codiretores do 

Secretariado. Roma. 

 

25 – 30 de março:  Encontro em Roma sobre 

“PERTENÇA E COMPROMISSO LAICAL”. 
 

21- 27 de abril:  Comissão de atualização do Mo-

vimento Champagnat. Roma. 


