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Acolher a vida
Construir o futuro

Do Secretariado

Este Boletim se torna eco das iniciativas de comunhão que vão surgindo nas Unidades Administrativas. Para o 
Secretariado de Leigos são motivo de estímulo, de alegria e de esperança. Torná-las conhecidas dá sentido a 
esta publicação. Ao objetivo anterior unimos o desejo de globalizar esforços, linguagens e projetos, de forma 

que a “nova relação” se internacionalize, as propostas sejam partilhadas em todo o Instituto, e a vitalidade do caris-
ma marista, promovida por Irmãos e Leigos, seja referência comum para nossa missão, fraternidade e espiritualidade 
maristas.

Quero destacar os encontros das Comissões continentais. São espaços que se vão consolidando lentamente e que que-
rem ser laços de comunhão com os Conselhos e com as Comissões provinciais. Os processos que deixam marca são os 
processos locais. Essas Comissões buscam aterrizar nas Unidades Administrativas os grandes objetivos do Instituto e do 
Secretariado. Fica o desafio de harmonizar sua missão com as Conferências de Provinciais de cada Região.

Fraternalmente,
Javier Espinosa, FMS.

Encontro Nacional de Animadores 
do Movimento Champagnat, Brasil

De 16 a 18 de maio se celebrou 
em Ribeirão das Neves, Minas 
Gerais (Brasil), o Encontro Na-

cional de Animadores do MChFM. O 
evento foi organizado pela Comissão 
de leigos maristas da União Marista 
do Brasil (UMBRASIL), e contou com 
a participação do Ir.  Javier Espinosa, 
diretor do Secretariado de leigos, que 
expôs a visão do futuro do carisma 
marista; do Ir. Adalberto Amaral, que 
apresentou os dados do MChFM no 
Brasil, e Edison Jardín, que falou sobre 
o processo de revitalização do MCh-

FM. Sob a direção de Layza Oliveira, os participantes fixaram metas, objetivos y 
compromissos a assumir nas Províncias e no Brasil marista.
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RetiRos de iRmãos e leigos

1. No Peru

Com muito entusiasmo e ex-
pectativa, 32 leigos e 3 Ir-
mãos Maristas pertencentes 

a 4 comunidades laicais existentes 
no Peru participaram do retiro anual 
que se organiza para o Movimento 
laical, no mês de maio. É uma ins-
tância de crescimento e formação 
que se oferece aos leigos que vivem 
itinerários de crescimento no Mo-
vimento laical. Este ano contamos 
com a presença do Ir. Javier Espinosa, 
Diretor do Secretariado de Leigos, que 
animou o retiro. “O retiro supôs uma 

maior certeza dos apelos de Deus 
em nossa vida; um fortalecimento do 
compromisso pessoal e comunitário 

neste itinerário iniciado há cinco, 
quatro, três e dois anos; a certeza 
daquilo com que cada uma de nos-
sas vocações  específicas contribui 
para a revitalização do carisma; a 
segurança de que este caminho 
esta sendo percorrendo por Irmãos 
e Leigos, e o desafio de concretizar 
nossos projetos pessoais e comu-
nitários à luz dos chamados que 
nos faz a Igreja e o Instituto, e final-

mente, o desejo de seguir caminhando 
JUNTOS: tudo isso nos encoraja em 
nosso caminhar”.

2. Em Kiribati

Os Maristas de Champagnat em Kiribati (9 Irmãos e 12 
Leigos) participaram recentemente do retiro anual. 
O retiro se baseou em Água da Rocha. Os partici-

pantes refletiram sobre as implicações da espiritualidade 
marista de Champagnat para a vida pessoal, comunitária e 
para a missão. Kiribati é uma nação insular composta de 32 
atóis de coral e um atol elevado, espalhados numa área de 
mais de 3,5 milhões de quilômetros quadrados. Tem uma 
população de aproximadamente 100.000 habitantes. Os 
Irmãos começaram a sua missão em 1984.

3. Na Argentina

Com a animação do 
diretor do Secre-
tariado de Leigos, 

este espaço de oração e 
reflexão conjunta se cen-
trou na vocação maris-
ta específica de Leigos e 
Irmãos em sintonia com 
o caminhar da Congrega-
ção. Partindo do sonho de 
Deus para o mundo, tocando a dimensão mística. Par-
tindo do impulso de Deus a sair, abarcando a dimensão 

profética.  Recordou-se 
o apelo do último Capí-
tulo Geral à “conversão 
do coração”. A conver-
são como busca e saí-
da, como disponibilidade 
com aquilo que nos torna 
plenamente felizes como 
pessoas e como comuni-
dade humana.  Uma con-

versão pessoal estreitamente relacionada  e integrada 
com a renovação institucional.
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Reunião anual do Secretariado ampliado em Lima 

O Secretariado Ampliado de Leigos realizou seu en-
contro anual em Lima (Peru), de 27 de maio a 1º de 
junho de 2014.  O Secretariado, representativo das 

sete regiões maristas, contou com a presencia pela primei-
ra vez de Pep Buetas (Europa), como codiretor, e de João 
Luís Fedel (Brasil), como novo membro do secretariado. O 
restante do secretariado é composto por Ir. Javier Espinosa 

(diretor), Tony Clarke (codirector, Austrália), Agnes Reyes 
(Ásia), Patricia Ríos (Arco Norte), Ir. Sylvain Ramandimbiari-
soa (África) e Raúl Amaya (Cone Sul).

O conteúdo principal do encontro foi o seguimento dos 
projetos e linhas de ação do Secretariado refletidas no 
plano trienal, discernindo os campos a seguir. Entre os te-
mas tratados: A reflexão sobre as recomendações surgidas 
sobre vinculação e pertença no encontro internacional de 
Roma em março passado; o processo de revitalização do 
Movimento Champagnat; a animação e acompanhamento 
dos processos de comunhão nas diversas regiões através 
das comissões continentais; o necessário impulso de expe-
riências de formação conjunta; a formação do laicato para 
fortalecer seus processos de liderança e animação.

No último dia houve um belo intercâmbio com um grupo de 
leigos e Irmãos, como se pode apreciar na fotografia. A pre-
sença de Fabiano Incerti nos dois primeiros dias serviu para 
agradecer-lhe o serviço ao Secretariado no triênio passado.

Encontro em Ariccia dos leigos da Casa Geral

Há dois anos do encontro ce-
lebrado em l’Hermitage, se 
seguiram diversas propostas, 

mas faltava uma experiência mais 
prolongada da “comunidade amplia-
da”. É o que precisamente viveram 
de 13 até 15 de junho, em Ariccia, 
perto de Roma, no esplêndido cená-
rio do Lago Albano, 7 leigos e leigas 
e 3 Irmãos. “Pusemos em comum 
nossas histórias, nossas convicções 
mais profundas, nossas experiências 
de vida e de trabalho… confrontando 
tudo com o carisma marista. Resul-
tou muito bonito mostrar fotos e 

histórias de nossas famílias, falar de 
nossa formação, crescimento, estilo 
de vida, de nosso encontro com o 
carisma marista, para conhecer-nos 
melhor e romper essas barreiras que 
inevitavelmente criam as "funções" da 
vida diária.

Como grupo que vive e trabalha na 
Casa Geral, coração do mundo maris-
ta, assumiu sua responsabilidade no 
processo de renovação institucional 
e de atualização da missão entre os 
jovens de hoje. Foram partilhadas 
reflexões profundas e momentos sim-

ples de “vida de família", com opor-
tunidade de comer bem, rir juntos, 
acompanhar o Campeonato mundial 
de Futebol à meia-noite… com liber-
dade e espontaneidade.

Província Cruz del Sur

Atualmente há na Província três 
comunidades compartilhadas 
de Irmãos e Leigos:  Tacuarem-

bó, Fraile Pintado e Neuquén - Cin-
co Saltos. Essas experiências estão 
sendo acompanhadas com atenção, 

conscientes de que o Espírito fala 
através delas. São um desafio de har-
monizar um Projeto em que cada vo-
cação específica possa desdobrar-se 
na complementaridade. Também es-
tão se realizando em diversos lugares 

da Província  Itinerários de formação 
laical marista. Existe para isso um 
material sistematizado, que constitui 
uma instância muito valiosa de apro-
fundamento no carisma e crescimento 
na espiritualidade e missão marista.
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Assembleia da Província Mediterránea

A Província Mediterrânea reali-
zou o encontro Provincial da 
II Assembleia Internacional 

da Missão Marista em Guardamar, 
nos dias 10 e 11 de maio. Entre os 
elementos de síntese da Assembleia: 
“Constatamos que está nascendo 
em nossa Província uma nova rela-
ção entre os discípulos de Champag-
nat, baseada na abertura e partilha; 
e sentimos como desafio a necessi-

dade de definir e estruturar juntos, 
Irmãos  Leigos, a vocação de ambos, 
e seu processo de formação, vida e 
missão para um maior compromisso 
evangelizador e social. Constatamos 
que estamos avançando na forma-
ção conjunta de Irmãos e Leigos, 
e sentimos como desafio que esta 
formação se aprofunde na espiritua-
lidade apostólica”.

1. Comissão da Ásia

encontRos continentais

A 10-11 de junho de 2014, realizou-se a segunda reu-
nião  da Comissão de Leigos da Ásia, convocada em 
Marikina City, Filipinas. O Ir. Peter Rodney ofereceu 

uma mensagem de apoio às iniciativas da Comissão de 
Leigos. Sor Sonia Punzalan, R.C.,  introduziu o tema da espi-
ritualidade asiática. Foram delineados planos de ação para 
os próximos dois anos. Entre outros, foram salientados os 
seguintes 1. Organizar a formação conjunta em nível con-
tinental, provincial e setorial 2. Apresentar programas sim-
ples de formação, tendo em conta os diferentes caminhos 
no desenvolvimento do compromisso dos leigos maristas e 
levando em consideração as diversidades religiosas. 3. Pro-
por a criação de estruturas que respondem às necessidades 
locais, para apoiar a vida marista de Leigos e Irmãos. 4. 
Fortalecer uma rede de comunicação entre Irmãos e  Leigos 
da região.

A Subcomissão Americana de Leigos se reuniu de 22 
a 26 de julho em Brasília. Raúl Amaya e o Ir. Javier 
Espinosa apresentaram o que foi realizado na última 

reunião do Secretariado de Leigos em Lima (Peru) e os pró-
ximos projetos. A avaliação e o foco do Plano Estratégico 
e a elaboração do Plano Operativo 2014 – 2015 permitiram 
concretizar os projetos que se deseja potenciar em nível do 
continente americano. Estes são os 4 projetos mais desta-
cados: 1. Favorecer a visibilidade da vocação laical marista 
e a nova relação de Irmãos e Leigos no interior dos pro-
cessos de governo provincial e as estruturas de animação 
continental. 2. Promover e acompanhar o desenvolvimento 
de processos e experiências de discernimento e aprofun-
damento da vocação laical marista e as experiências de 
vinculação e pertença. 3. Promover e acompanhar o desen-
volvimento de processos e experiências que expressem de 
maneira significativa a nova relação de Irmãos e Leigos. 4. 
Aumentar a vivência comunitária e fraterna entre os mem-
bros da Subcomissão.
As reuniões na UMBRASIL com o setor de Vida Religiosa e 
Laicato e no Escritório Central com o Comitê de Pastoral, 
enriqueceram a experiência do encontro.

2. Subcomissão americana
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3. Comissão africana

A Comissão para África e Ma-
dagascar se reuniu pela pri-
meira vez em Nairóbi, depois 

de sua constituição, no ano de 2013. 
Alguns pontos tratados no encon-
tro: Avaliação do processo vivido 
pela Comissão no ano passado. To-
mada de consciência dos processos 
do Secretariado, apresentados pelo 
Ir. Sylvain, membro do Secretaria-
do ampliado de leigos. Análise das 

forças e fraquezas para um trabalho 
de animação mais eficiente. Retomar 
o Plano elaborado em 2013, buscando 
praticidade e maneiras concretas de 
traduzi-lo nas Unidades Administrati-
vas. Ficou pendente a determinação de 
formas de financiamento para os en-
contros futuros, processos formativos, 
a integração do continente no caminho 
institucional da nova relação Irmãos e 
Leigos.

Profissão Perpétua, Irmãs Maristas de Champagnat

A 31 de maio, festa da Visitação 
de Maria, fizeram sua profissão 
perpétua na Guatemala, María 

Laura e Daisy – Irmãs Maristas de 
Champagnat. Assim expressaram sua 
determinação: “Com este passo da 
profissão perpétua desejo expressar 
que sou feliz sendo Irmã, com toda a 
profundidade e as implicações desta 
palavra, que é assim que encontro 
minha forma de ser Igreja e de servir 
ao Reino e que viver desta maneira me 
ajuda a devolver um pouco de tanta 
vida, amor, ternura e fidelidade com 
que o Senhor me cumulou”. (Ir. María 

Laura)
“Com a profissão perpétua quero re-
colher a vivência destes anos de ca-
minhada como Irmã, em que o Bom 
Deus me manifestou seu amor fiel. Sou 
agradecida para com Ele porque, sem 
merecê-lo, me chamou por meio de seu 
Filho e me deu o dom de escutá-lo e 
segui-lo; segui-lo com tudo o que isso 
implica… Como não amar a quem tanto 
me amou, a quem deu sentido à mina 
existência?  Por essa razão, continuo 
pondo minha confiança em Deus e 
agradecida pelo presente de eu ser Irmã Marista de Champagnat. Uma vez mais 
lhe digo: Quero ser teu por toda a vida!”.  (Ir. Daisy)

Proposta do Conselho Geral

Diante das sugestões recebidas no encontro sobre 
“Vinculação e pertença laical”, realizado em Roma, 
em março deste ano, o Conselho Geral decide con-

fiar ao Secretariado dos Leigos as tarefas seguintes:

• A criação de um marco global de processo vocacional 
marista para leigos e leigas, oferecendo critérios co-
muns tanto para um discernimento e aprofundamento 
vocacional quanto para a vinculação e pertença laical 
ao carisma e/ou ao Instituto. Esse marco  deveria ofe-
recer:

• os critérios fundamentais de um processo vo-
cacional,

• um itinerário de formação carismática,
• as formas possíveis de vinculação e pertença,
• possibilidades de organização dos leigos e lei-

gas vinculados ao carisma.

• A animação e o acompanhamento das experiências 
que nesse intuito estão se realizando em algumas Pro-
víncias, assim como o impulso de experiências novas 
onde haja interesse e seja solicitado.

• Oferecer ao 22º Capítulo Geral esse quadro global, 
levando em consideração as diversas experiências de-
senvolvidas no Instituto ao longo dos próximos anos. 
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Formação de leigos maristas no Sri Lanka

Os leigos maristas de Sri Lanka, assumiram a neces-
sidade de um conhecimento básico das  religiões 
existentes no país como uma tarefa importante do 

tempo atual. O primeiro passo nessa direção foi dado a 
29 de junho, quando se reuniram com o reverendo Dr. Su-
mangala Thera. Ele mostrou ao grupo os fundamentos do 
budismo e sua aplicação na vida da humanidade. 

A reunião terminou com um diálogo sobre os diferentes 
aspectos do budismo e do cristianismo.

Projeto Léxico

O Secretariado dos Leigos viu a necessidade de ofe-
recer um Léxico no qual apareçam os termos mais 
utilizados nos encontros e reflexões de Irmãos e 

Leigos. Sua intenção é favorecer ao laicato a familiariza-
ção com esses termos e o redescoberta de novos matizes 
neles, por parte dos Irmãos. O projeto se realiza com a 
participação de Leigos e Irmãos de todas as regiões do 
Instituto. Uma equipe de redatores se encarrega de dar 
a versão definitiva, cuidando da qualidade e procurando 
responder às diferentes sensibilidades culturais. Não obs-
tante, o desejo é que o conteúdo destes termos possa ir 
se enriquecendo com as contribuições de todos, através 
da página web do Instituto. De forma colaborativa, quere-
mos ir construindo esse quadro conceitual que nos ajude 
em nosso caminho de comunhão.

A “mesa” está posta, Canadá

A 21 de junho, os Irmãos do novo conselho provin-
cial se reuniram com os membros do conselho de 
administração da Associação Marista de Leigos. O 

encontro tinha como objetivo assentar as bases de uma 
nova estrutura de animação que contribua a perpetuar 
a vitalidade do carisma marista na Provincia. Na falta 
de um nome definitivo, essa instância foi denominada a 
“mesa-redonda da missão” ou “mesa-redonda da comu-
nhão”. Essa “mesa” zelará para que as obras atuais como 
as diferentes experiências e projetos futuros, sejam por-
tadores dos valores do carisma marista. Ela promoverá, 
também, uma autêntica liderança marista entre os res-
ponsáveis das distintas obras, projetos e experiências. 
Essa “mesa de missão” é composta por três Irmãos e 
três leigos: por parte dos Irmãos foram nomeados Gé-
rard Bachand, Jacques Bélisle e Félix Roldán. Os leigos 
que participam são as  senhoras Louise Fortier e Linda 
Corbeil, e o senhor Michel Beaulac.
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Caminho de comunhão

Durante o mês de junho, uma 
vez mais, o Conselho Geral 
promoveu um encontro com 

os Secretariados, formadores de El 
Escorial e Manziana, Comunidade 
de Genebra, desenvolvendo a co-
municação fraterna, a corresponsa-
bilidade na animação, a conjunção 
na  visão e a comunhão no mesmo 
espírito e missão. Esses encontros 
se converteram em bela inversão, 
promovida pelo Ir. Emili, de integra-
ção e diálogo.

Uma experiência de vida compartilhada

Um grupo de famílias junto com a comunidade de 
Santo Alfonso, em São Salvador, América Central, 
realizou uma bela experiência de vida compartilha-

da, durante seis dias. As famílias e os Irmãos partilharam a 
oração, o alimento, o descanso, os encontros… de forma 
bem natural e muito familiar. Longas sobremesas compar-
tilhando episódios e brincadeiras. O dia a dia significava 
participar da oração da manhã, das tarefas, quantos haverá 
no almoço e quem cuidará das crianças e funcionárias, 
quem animará a oração, quem indicará um filme para ver, 
ou o passeio... Irmãos e Leigos partilhando a mesma casa, 
a mesma mesa, a mesma cotidianidade. Todos para todos, 
de diferentes lugares, mas juntos, não pelo sangue, mas 
por um carisma que é de todos. A experiência confirma ser 
possível uma comunidade marista de Leigos e Irmãos.

Conferência Marista da Ásia

Os líderes da Ásia se reuniram em fins de abril 
para celebrar seu terceiro encontro anual. A 
reunião foi em Bangkok. A Conferência é um 

espaço para planejar juntos iniciativas regionais. Este 
foi o primeiro encontro a que assistiu a Sra. Agnes 
Reyes, membro do Secretariado ampliado de leigos, 
que se uniu à conferência como membro de pleno di-
reito. A Comissão de Leigos da região foi muito ativa. 
Está promovendo sobretudo atividades formativas, 
encabeçando, com criatividade, a falta de recursos na 
região. 
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Colaboração na missão de Deus

PaRa ReFletiR

Nós vamos nos tornando mais capazes de trabalhar com outros e com outras. É um processo que vamos 
aprendendo. No princípio pensávamos em leigos colaborando conosco, em nossas obras. Kolvenbach 
já falou na CG34 que temos que dizer o contrário: jesuítas colaborando com leigos em suas obras. 

Agora essa diferença vai diminuindo e já se fala de colaboração na missão de Deus. Já não se fala da missão 
dos franciscanos, dos carmelitas, dos jesuítas, mas da missão de Deus. É Deus quem chama os colaboradores 
e, portanto, devemos discernir quem tem o mesmo coração que nós para trabalhar juntos, não quem tem 
vocação ou não para trabalhar, isso Deus decide. Mas nós temos que discernir com quem podemos trabalhar 
bem, em paz e na mesma direção.

P. Adolfo Nicolás, Superior Geral da Companhia de Jesus

Argentina: encontro nacional de fraternidades

O Encontro Nacional de Frater-
nidades da Província Cruz del 
Sur realizou-se na Villa São 

José, em Luján, Argentina, nos dias 5, 
6 e 7 de Setembro. O tema principal 
foi a tomada de consciência de ser 
um líder positivo e apaixonado, como 
Marcelino, que deve bater no coração 
de cada irmão. O Ir. Eutímio Rubio 
acompanhou as pessoas da fraternida-
de na descoberta do valor da liderança 
a partir da relação e do interior de 

Retiro com as fraternidades da Bélgica

De 18 a 20 de julho, em Habay, 
um grupo de leigos e irmãos 
reuniram-se em torno da mes-

ma mesa para aprofundar a espiri-
tualidade marista e a espiritualidade 
de Champagnat. O retiro foi animado 
pelo Ir. Teófilo Minga, que fez um 
estudo comparativo dos documen-
tos "Água da Rocha" e "Ao redor da 
mesma mesa."Abordou três grandes 
temas: a espiritualidade, a vida parti-
lhada e a missão. Eis alguns ecos dos 
participantes: Agora estou motivado 
para ler de novo e com olhos dife-

rentes o livro "Ao re-
dor da mesma mesa." 
Fiquei com o desejo 
de me por a caminho. 
Fiquei impressionado 
com a mensagem de 
internacionalidade e 
pela ousadia. O Espí-
rito trabalha em toda 
a parte. Encontrei-me 
com um grupo jovem 
de espírito com vontade de repetir a 
experiência cada ano e de se encon-
trar com mais frequência. O retiro 

abriu-nos novas pistas para os nos-
sos grupos e fraternidades.

cada pessoa. Ficou assente o per-
manente desafio do conhecimento 
pessoal de cada um, de modo que 
as nossas reuniões gerem "lugares" 
de humanização, ajudando-nos a 
crescer na liberdade, na confiança 
e na criatividade. Os participantes 
receberam como símbolo do seu 
compromisso, um avental, identi-
ficando-os como servos de seus 
irmãos, em sintonia com a "Igreja 
do avental".


