
 

 

Compartilhar vida continua sendo o objetivo dessas páginas. O Boletim coleta alguns acontecimentos dos primeiros meses 

deste ano. Na variedade dos processos provinciais e regionais  se expressa a riqueza da diversidade. As múltiplas 

manifestações que aparecem do carisma marista destacam a mesma força do Senhor, presente aí onde há novidade e 

esperança. Os pequenos textos vêm acompanhados de fotografias. Queremos dar nome aos processos. Os rostos de irmãos e 

leigos representam a encarnação da vida de Deus em nosso Instituto. 

 

Por seus conteúdos e significado de internacionalidade quero destacar dois acontecimentos vividos neste período. Um é o 

encontro sobre Vinculação e pertença laical. O relatório dos quatro dias fortaleceu a iniciativa de leigos e irmãos de 

contribuir para a emergência de uma época para o carisma marista. Embora ainda não tenha se chegado a consensos, houve 

uma séria motivação para continuar a reflexão, convencidos de que a comunhão é uma via sem volta. O segundo 

acontecimento foi a terceira reunião da comissão para a atualização do Movimento Champagnat. Uma trajetória de dois 

anos já em sua etapa final. Os desafios são evidentes para expressar a força laical do carisma marista do mundo e para 

pensar em formas de vinculação laical. 

 

Com os melhores votos em nome do Secretariado de leigos  

Fraternalmente,  

Javier 

SAUDAÇÕES 

Boletim 6.   Maio 2014 

V I Encontro de leigos da Venezuela  

 
 

Nos dias 17, 18 e 19 de janeiro, na Casa de Formação 

Marista de Caracas, ocorreu o VI Encontro de Leigos da 

Venezuela. Foram dias dedicados à concretização de 

alguns desafios para o futuro, como o anseio para dar 

continuidade ao carisma, a consolidação dos grupos 

locais, a formação de líderes que acompanhem os 

processos e a necessidade de promover a vocação laical 

marista dentro do campo da pastoral vocacional. Foi 

feita a revisão o plano operacional e se propôs a 

realização de uma experiência de formação de irmãos e 

leigos para este ano.  

O encontro foi encerrado com o compromisso de 

promover reuniões locais para atender às ideias que 

surgiram do encontro.  

A  internacionalidade na comunidade 

de Genebra 
Como iniciativa para a aproximação dos 

Secretariados, o Ir. Javier realizou no mês de janeiro 

uma breve visita à comunidade de Genebra. O 

diálogo sobre a interação de alguns objetivos 

comuns dos Secretariados combinou-se com a 

experiência igua lmente par t i lhada da 

internacionalidade. A internacionalidade para 

nossos Secretariados se converte em desafio de 

integração, unidade e comunhão no essencial. 

Unidade e comunhão entre todos os maristas, sejam 

leigos ou irmãos. Unidade e comunhão entre os 

grandes projetos da missão marista e os detalhes 

simples de uma vida comunitária. A comunidade de 

Genebra integra sua perspectiva pelos direitos das 

crianças com a contemplação das montanhas 

nevadas e prados formosos que rodeiam a casa.  
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E ncontro com os  diretores do 

Secretariado  

 
De 13 a 17 de fevereiro aconteceu em 
Roma o encontro dos diretores Tony, 
Pep e Javier. Habitualmente essa 
primeira reunião do ano coincide com a 
sessão do Conselho Geral. O encontro 
foi ocasião para desenvolver os pontos 
da Agenda do Secretariado, assim como 
para dialogar com a comissão de Novos 
Modelos de Gestão e partilhar 
igualmente com o Ir. Antonio Ramalho, 
elemento de ligação para o 
Secretariado. Em uma sessão com o 
Conselho, partilhou-se o programa para 
a reunião internacional sobre Vinculação 
e pertença. Por parte dos diretores, 
foram apresentados ao Conselho alguns 
pontos de diálogo sobre algumas ações 
do Secretariado no ano passado, além 
de alguns desafios e ações para o futuro.  

 
II Fórum do Laicato e Vida 

partilhada. Brasil Centro-Sul  

 
Com a participação de 30 leigos e 12 
irmãos, realizou-se o II Fórum da 
Província. Na primeira sessão estiveram 
presentes os jovens que fazem parte da 
Comissão provincial das juventudes 
maristas. Foram apresentadas as 
perspectivas do Secretariado dos leigos, 
bem como as experiências provinciais 
que promovera, a vocação laical marista. 
Os jovens também falaram de sua 
relação com o carisma marista e dos 
desafios que supõem a continuidade do 
mesmo. Em um momento de 
comunicação assim se manifestou uma 
leiga, apresentando os sentimentos do 
grupo: “Estou feliz por ter tido a 

oportunidade de estar junto 
com os irmãos e leigos 
partilhando a vida e as novas 
formas de expressar o carisma 
marista, pois como bem falou 
o Ir. Emili, todos somos 
maristas de Champagnat”.  
Nos grupos discutiram-se as 
prioridades e urgências que 
desafiam o laicato da 
Província. No mês de março 
começará uma proposta 

apresentada pela Província de Grupos de 
leigas e leigos maristas. 

 

 

 

F órum sobre formação 

conjunta a nova relação entre 

Irmãos e Leigos. Brasil Centro-

Norte   
 

A formação conjunta e a nova 

relação entre irmãos e leigos foi o 

tema escolhido para o fórum que 

aconteceu nos dias 20 e 21 de 

fevereiro com líderes da província 

Brasil Centro-Norte. Do encontro 

participaram mais de 30 irmãos e 

leigos que integram as diversas 

comissões e grupos de trabalho da 

província, além do Conselho 

Provincial. Um dos objetivos do 

encontro foi refletir e aprofundar o 

sentido da nova relação entre irmãos 

e leigos, a formação conjunta e a 

espiritualidade marista. Três 

palestras ajudaram o grupo na 

reflexão: “Vida religiosa e relação 

com o laicato”, “Espiritualidade e 

formação conjunta” e “Vocações e 

pastorais na Igreja”. As palestras 

foram discutidas nos grupos.  
 

 

A nimadores de 23 

fraternidades se reúnem em 

Curitiba. Brasil Centro-Sul  

 
Durante os dias 8 e 9 
de março reuniram-se 
em Curitiba os 
animadores que 
representam as 23 
Fraternidades e os 
Irmãos assessores, 
com um total de 52 
participantes. O tema 
da reflexão — O lugar 
dos jovens no 

Movimento Champagnat da Família 
Marista — estava em harmonia com o 
processo atual de revitalização do 
Movimento. O encontro foi um 
espaço e um tempo propícios para a 
reflexão, a consolidação, a renovação 
e o diálogo. Um dos participantes 
assim avaliou o encontro: “Os 
problemas e as questões foram 
abordados com profundidade 
suficiente, especialmente quandoo se 
tratava de colocar Jesus Cristo como 
fundamento do MChFM. Não 
devemos esquecer nunca que 
Marcelino é um caminho que leva a 
Jesus Cristo, e não um fim em si 
mesmo. O encontro do MChFM é 
sempre algo VIVO para mim, assim 
como para todos os seus membros”. 
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E ncontro internacional sobre 

Vinculação e pertença laical  

Convocados pelo Ir. Emili, 60 
participantes de 20 Unidades 
Administrativas estiveram presentes 
Roma entre os dias 26 a 29 de março 
para refletir sobre Vinculação e 
pertença laical. Entre os participantes 
estava boa parte do Conselho Geral, 
oito provinciais, representantes dos 
Secretariados, 21 leigas e leigos. A 
primeira parte do encontro foi de 
profunda escuta de 
testemunhos laicais 
locais, de 
experiências de 
outras 
Congregações e de 
processos de 
comunhão em 
nosso Instituto. 
Foram 
apresentadas 
formas de 
associação de leigos 
(Missionários 
Maristas de Ciudad Juárez, projetos de 
Santa María de los Andes), associação 
de leigos com presença de irmãos 
(Movimento Champagnat, Leigos do 
Canadá), associação de irmãos e leigos 
(Austrália). Ao final da reunião elaborou
-se um conjunto de recomendações 
para o Conselho Geral e Unidades 
Administrativas. Chegou-se à conclusão 
de que chegou a hora de oferecer 
processos de discernimento vocacional 
para os leigos e se visualizar alguma 
estrutura em que se possam 
reconhecer os leigos maristas que 
optam por uma adesão carismática. 

 

 

E ncontro de animadores do 

Movimento Champagnat. Rio 

Grande do Sul. 

No dia 8 de março, cerca de 60 pessoas 

de 27 fraternidades da Província do Rio 

Grande do Sul participaram doo 

Encontro de Animadores do Movimento 

Champagnat. O objetivo do encontro foi 

orientar as fraternidades em seu 

próprio caminho de formação e definir 

as propostas de vivência da 

espiritualidade junto com as 

fraternidades. Os participantes 

apresentaram seis proposições 

fundamentais para que a vivência da 

Espiritualidade Marista se torne 

realidade nas fraternidades: Conviver do 

jeito de Maria. Apesar de nossos limites 

e fraquezas, confiar em Deus como 

“chamados”. Pelo Evangelho, dar 

testemunho de Jesus e de seu amor 

pelos mais necessitados. Procurar viver a 

espiritualidade marista e comprometer-

se a praticar as 

características de 

s impl ic idade nas 

relações e nos 

a m b i e n t e s  o n d e 

vivemos. Viver o 

espírito de família de 

Nazaré! Levar essa 

mensagem a outros 

ambientes da própria 

vida cotidiana. Abrir o 

coração para que o 

espírito Santo possa 

atuar. 

R eunião da Comissão Irmãos-

Leigos da Oceania. Austrália 
Essa comissão se reuniu nos dias 4 e 5 
de março, em Sidnei, para refletir 
sobre a maneira de seguir 
acompanhando a vida marista na 
região. Os membros da Comissão 
representam as Unidades 
administrativas da Oceania: Sra. Lucy 
Sinei e o Ir. Mark Kenasti (Distrito de 
Melanésia), Sr. Daniel Dungey e o Ir. 
Carl Tapp (Distrito do Pacífico), Sra. 
Elizabeth Falconer e o Sr. Joe 
McCarthy (Província de Austrália), Ir. 
Kevin Wanden (Conselho da Oceania) 
e Tony Clarke (Secretariado de Laicos). 
Na reunião foram buscadas formas 
para desenvolver um espírito de 
comunhão entre todos os envolvidos 
com a vida e a missão maristas. Entre 
as pistas para o futuro: Promover a 
interdependência e a 
complementaridade de todos os 
maristas. Identificar e promover 
oportunidades de formação tanto 
específica quanto conjunta. Discernir 
e apoiar de forma criativa as novas 
formas de viver o carisma marista 
para leigos e irmãos. A Comissão 
expressou seu desejo de tornar 
explícito o rosto mariano da Igreja na 
Oceania por meio de um modelo de 
vida partilhada em uma nova 
comunhão. 
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R etiro para Irmãos e leigos no 

Canadá   

 

Nos dias entre 11 e 13 de abril foi reali-

zado um retiro na Maison de la Mado-

ne, em Trois Rivières. Mais de sessenta 

irmãos, leigos e jovens estiveram pre-

sentes para um tempo de reflexão, ani-

mado pelo Ir. Javier. Houve tempos de 

silêncio para se descobrir deus presente 

na própria história, assim como momen-

tos de partilha, quando se tratou de 

descobrir o sonho de Deus para os ma-

ristas de Québec. Constatou-se o sonho 

amoroso de Deus no nascimento da 

Associação marista de leigos com seu 

desejo de transmitir a outros o espírito 

marista.  Assim como em centros como 

Vallée Jeunesse ou Vie nouvelle que 

mobilizam pessoas apaixonadas no ser-

viço dos jovens. Ou em lugares que se 

reafirmam como maristas mesmo que 

não haja irmãos, como o Colégio Laval, 

SAJO. Ou ainda com os jovens voluntá-

rios maristas que vivem experiências 

missionárias em países da América Lati-

na, como aconteceu este ano na Colôm-

bia. 

 

 

C omissão para a atualização do 

Movimento Champagnat  

 

Entre os dias 21 e 25 de abriu reuniu-se 
em Roma a Comissão para a renovação 
do Movimento Champagnat. Nesse 
encontro projetou-se a terceira etapa 
do processo, que implica uma nova 
elaboração do Projeto de Vida  como 

explicitação da identidade do 
Movimento. Junto com o 
novo Projeto de Vida preten-
de-se elaborar um novo Guia 
em que se definam etapas de 
formação, formas de organi-
zação e possibilidades de 
compromisso e vinculação. 
Tudo isso em uma linguagem 
laical. Na projeção para o 
futuro é preciso melhorar os 
conceitos de “autonomia em 
comunhão” e atribuir novo 
significado à expressão das Constitui-

ções “extensão do Institu-
to” (C 164.4), referida ao Mo-
vimento Champagnat. Duran-
te o encontro fez-se eco das 
palavras do Ir. Charles: 
“Consideramos este docu-
mento como o primeiro passo 
de um processo que vocês 
mesmos realizarão nos próxi-
mos anos”. A Comissão conti-
nuou afirmando que o Movi-
mento Champagnat é uma 
aposta pelo rosto laical do 
carisma, vivido em família, 
nos lugares de trabalho, em 
meio à sociedade, nas realida-
des do mundo, na Igreja. 

 

 

 

F ormar Vocación - uma experi-

ência vivencial e formativa. 

América Central  

 

A experiência FORMAR VOCAÇÃO 
REALIZOU-SE NA Guatemala entre os 
dias 12 e 16 de abril com leigos da 
Guatemala, El Salvador, Nicarágua, 
Costa Rica e Porto Rico. Seu objetivo 

foi propiciar uma experiência vivenci-
al e formativa para leigos(as) da  Pro-
víncia da América Central que dese-
jam fazer um caminho pessoal de 
discernimento e opção para viver a 
partir da espiritualidade e da missão 
marista. O encontro foi oferecido a 
leigas e leigos que manifestam dese-
jos de ir além em seu caminho de 
aprofundamento e compromisso co-
mo maristas; com um nível de identi-
ficação e de adesão marista além do 
trabalho profissional; provenientes de 
todos os âmbitos: fraternidades, do-
cência, direção, pastoral, ...etc.; com 
capacidade de viver uma experiência 
de interiorização e silêncio.  

Foram abordados os seguintes eixos 

formativos: a experiência pessoal 

como lugar da manifestação de Deus 

(dimensão humana); o seguimento de 

Jesus como lugar de encontro com 

Deus e minha vocação (dimensão 

cristã); o carisma marista como lugar 

de encontro com o discipulado do 

jeito de Marcelino (dimensão maris-

ta). Os participantes saíram do encon-

tro com o desejo de serem acompa-

nhados nessa caminhada e mais cons-

cientes dessa vocação marista co-

mum que une e instiga a abrir novos 

caminhos.  
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E ncontro de Comissão americana 

de espiritualidade, irmãos e lei-

gos  

Na Residência Universitária de Lima, 

Peru, foi realizada, de 30 de abril a 4 de 

maio, a primeira reunião dessa Comis-

são, com dois representantes de cada 

uma das Subcomissões Irmãos Hoje, 

Espiritualidade e Leigos. A comissão 

estava constituída com 3 irmãos e 3 

leigos. Estiveram presentes os Irmãos 

César Rójas e Javier Espinosa, além do 

Ir. Libardo, provincial de Norandina e 

presidente da Conferência de provinci-

ais. O objetivo da Comissão é descobrir 

os temas comuns que unem as três sub-

comissões e vislumbrar caminhos de 

vitalidade carismática para as províncias 

americanas em harmonia e comunhão.   

 

E ncontro das fraternidades da 

Itália em Giugliano  

Reuniram-se nos dias 25 e 26 de abril, 
em Giugliano, as 3 fraternidades doo 
Movimento Champagnat da Itália. Fo-
ram dois dias de convivência e reflexão. 
Com a ajuda de textos e a partir da pró-
pria experiência, dialogou-se sobre o 
espírito de família, referência testemu-
nhal para uma fraternidade marista. O 
encontro contou com a presença dos 
irmãos Ventura e Fernando Hinojal, 
além de Alfredo Garcia, membros da 
Comissão provincial dos leigos. 
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REFLEXÃO 
“Unir-nos, leigos e religiosos, não é somar forças: é multiplicá-las!” 

(José María Arnaiz, marianista) 
 

Há um convencimento cada vez mais profundo de que todo nós, leigos e religiosos, preci-
samos partilhar missão, visão e vida. Bebemos do mesmo poço e compete a nós regar o 
campo comum da Igreja e da sociedade com a mesma água, com o mesmo carisma recebi-
do, a parte do Evangelho que se converte para cada um de nós em dom do Espírito para a 
Igreja no mundo. Precisamos nos unir. Precisamos de sinergia. Unir-nos, leigos e religiosos, 
não é somar forças. Mas multiplicá-las. Até que isso não ocorra, pode ser que não cresça-
mos e continuemos a diminuir. Precisamos muito uns dos outros para ter uma vida abun-
dante. Não há dúvida de que a união faz a força. 

Para revitalizar os carismas, nada melhor do que identifica-los, vivê-los, testemunhá-los, 

contagiá-los, reencarná-los... Isso implica mudar a linguagem e falar de “nosso fundador ou 

fundadora”, de “nossa espiritualidade”, “de nosso projeto missionário”... na França, Quê-

nia ou Colômbia... de “nossas obras”, de “nossas casas”, de “nosso processo de formação”, 

de “nossos recursos humanos e econômicos”, de “nossas presenças”... Supõe um trabalho 

vocacional conjunto, tempos de convivência e descanso comuns, um “plano” de oração 

conjunto. É importante uma amizade verdadeira entre leigos e religiosos.  


