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Acolher a vida
Construir o futuro

Do Secretariado

A vida expressa nestas páginas quer continuar sendo dom que nos fazemos como seguidores de Champagnat. 
Trocar experiências, insinuar novos caminhos, conhecer projetos, conectar-nos como família... tudo isto dá 
sentido ao Boletim. Nele aparecem alguns acontecimentos de nossas Províncias que nos convidam à criativi-

dade, à itinerância, à busca, à comunhão. Parecem ser resposta ao espírito da Carta do Ir. Emili, na qual nos diz que 
o “futuro tem um coração de tenda”. 

E de futuro falou-nos a II Assembleia Internacional da Missão, igual como o primeiro  encontro sobre o Marco global 
para um processo de identidade laical, acontecido em Barcelona. “Estamos na aurora de uma nova época que reclama 
criatividade, imaginação, novidade”. A afirmação do Ir. Emili é a aposta que estamos fazendo para criar novas condições 
de identidade marista laical, de complementação vocacional, de uma nova relação Irmãos-Leigos, de novos parâmetros 
para o carisma marista e para nossas vocações específicas.

Compartilhando os brotos de vida que vão surgindo, saúdo-os,

Javier Espinosa, FMS.

II Assembleia Internacional 
da Missão Marista

Durante o mês de setembro aconteceu, em Nairóbi, 
a II Assembleia Internacional da Missão. Foram dias 
de encontro, de comunhão na diversidade, harmonia 

de corações, um reconhecimento mútuo como Leigos e 
Irmãos. A Assembleia trouxe uma reafirmação do caminho 
de comunhão que se está vivendo no Instituto. Irmãos e 
Leigos compartilhando as grandes dimensões do nosso 
carisma: a fraternidade feita sorriso e gesto atento; a espiri-
tualidade expressa nas profundezas do silêncio, a escuta e a 
contemplação; a força da missão manifestada na constante 
lembrança de tantas crianças que com seu olhar, clamam e 
nos interpelam.

Na mensagem final da Assembleia expressaram-se sonhos, 
incluindo: que os Maristas de Champagnat sejamos reco-

nhecidos como homens e mulheres que vivem a comunhão, 
porque constituímos uma família carismática formada por 
novas e diversas expressões comunitárias.  Porque geramos 
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reunião anual das fraternidades 
do MoviMento ChaMpagnat
Brasil Centro-Sul

A reunião anual das fraternidades teve lugar na última 
semana de julho, em Curitiba, Paraná. Participaram 
11 Irmãos assessores e 98 Membros, homens e 

mulheres de dezenove fraternidades. O tema central foi 
"viver o carisma marista nas fraternidades". A reunião dei-
xou muito claro que ser marista é um modo de vida, é agir 
com amor em tudo e com todos, nas coisas pequenas e 
nos gestos simples de solidariedade e cuidados. O encon-
tro atingiu seu ponto forte com o lançamento do projeto 
Apostolado sustentável destinado a manifestar o modo 
marista de viver hoje, com os olhos na história, a fim de 
promover iniciativas de apoio à vida e do planeta, que grita 
e pede ajuda. O encontro foi simplesmente o começo de 
uma grande mudança. Mas acima de tudo, deve-se destacar 

processos e estruturas de acompanhamento das vocações 
maristas que levaram a novas formas de ligação e pertença 
dentro do carisma marista. Porque criamos novas estruturas 
que promovem de maneira efetiva a participação, a corres-
ponsabilidade e a tomada de decisões.

Entre os desafios manifestados temos: gerar os processos 
necessários para promover e acompanhar a vocação e as 

comunidades maristas em suas diversas expressões. Como 
entendemos a vocação marista? Em que expressões e es-
tilos comunitários reconhecemos a vitalidade da vocação 
marista? Que novidades precisamos incorporar nas comu-
nidades maristas para uma maior vitalidade? Que tipos de 
processos de acompanhamento são necessários? Como 
aprofundamos o espírito de comunhão?

o acordo alcançado entre todos: reciclar ideias, palavras e 
pensamentos!

itinerário de forMação para leigos

Brasil Centro-Norte

De 29 de setembro a 3 de outubro teve lugar em Brazlândia, a terceira 
etapa do itinerário de formação oferecido pela província. Partici-
param 40 Leigos. Dentro da simbologia do itinerário falou-se do 

sentido teológico da estrela que ilumina o nascimento de Jesus e o cami-
nho para encontrá-lo. Estrela que ilumina igualmente a vida e a vocação 
dos discípulos missionários maristas. Trabalhou-se o tema do nascimento 
(presépio) referindo-se ao ser humano, como cristão e marista, destacan-
do a vida partilhada, a espiritualidade e a missão. No nascimento  marista 
abordou-se a construção do Instituto desde suas origens, no seu carisma 
e missão. Este itinerário formativo, promovido pela Comissão do Laicato 
da PMBCN, evidencia o desejo dos colaboradores e voluntários em conhecer e viver o carisma marista e contribuir para a 
vitalidade do Instituto no mundo contemporâneo.
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ofiCinas nos Centros 
de forMação do instituto

Nos meses de agosto e setembro Ana, Pep e Javier 
ofereceram uma oficina aos formadores de El Esco-
rial e Manziana, bem como aos Irmãos da Terceira 

Idade reunidos na Casa dos Irmãos das Escolas Cristãs 
de Roma. No curso de Formadores foram três dias de re-
flexão sobre as implicações da comunhão Irmãos-Leigos 
no processo de formação de uma nova formação para 
Irmãos. Dialogou-se sobre a vocação laical, complementa-
ção vocacional, carisma compartilhado, formação conjunta, 
vinculação laical, o futuro do carisma, novas formas de ser 
Irmão... Ficou o desafio de proporcionar o novo início para 
o carisma marista, onde Irmãos e Leigos compartilham a 
responsabilidade de fazer chegar esse dom de Deus a uma 
nova geração de maristas.

vinCulação leiga ao CarisMa Marista

Itinerário da Província Ibérica

A Comissão de Leigos maristas 
da província acaba de criar 
um itinerário para que as pes-

soas leigas interessadas no carisma 
possam discernir se Deus chamando-
-as para esta vocação específica ou 
não. O processo terminaria em um 
reconhecimento da adesão do Leigo 
ao carisma por parte da instituição 

Em nome do Secretariado, no dia 12 de novembro, o Ir. 
José María Ferre participou em um primeiro encontro 
organizado pela Associação dos membros das Cúrias 

Gerais, sobre o tema Famílias carismáticas, em outras pala-
vras, o carisma que é compartilhado por leigos e religiosos, 
e que se torna riqueza para os Institutos e para a Igreja. 

marista. No final do processo, de 
acordo com o projeto, o Leigo ma-
rista compromete-se cuidar de sua 
vocação e de sua espiritualidade, par-
ticipar na missão, viver a experiência 
comunitária marista, manter laços 
fraternos com os demais maristas e 
manter uma formação permanente. E 
a instituição marista compromete-se 

a acompanhar sua vida marista, facili-
tar espaços de vida fraterna, incluída 
a comunicação da vida da Província e 
do Instituto, propor espaços de par-
ticipação na missão, facilitar proces-
sos de aprendizagem permanente e 
chamar para espaços de crescimento 
espiritual e de compartilhar oração e 
celebração.

enContro de faMílias CarisMátiCas
Associação de membros das Cúrias Gerais em Roma

Reuniram-se 25 religiosos representando em torno de 22 
congregações religiosas. Propôs-se organizar três encontros 
por ano, com temas propostos por uma pequena comissão 
ad hoc. Entre os temas que emergiram: a pertença à família 
carismática; como continuar uma missão comum, leigos e 
religiosos; a formação conjunta.
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CoMissão europeia 
de Colaboradores de CoMunhão

Roxos, Santiago de Compostela

A Comissão Europeia de comu-
nhão Irmãos-Leigos realizou seu 
encontro presencial anual em 

Roxos (Santiago de Compostela), nos 
dias 1 a 3 de outubro. Atualmente é 
composta por Joseba Louzao (Ibérica), 
Ir. Albert André (Europa Centro-Oes-
te), Ir. Teo Aller (Compostela), Marta 
Portas (Hermitage) e Ir. Ventura Pérez 
(Mediterrânea). Pelo Secretariado de 
Leigos estava Pep Buetas. No encontro 
tomou-se pulso da realidade que se vi-
ve em cada uma das províncias quanto 
aos processos laicais e das experiên-
cias de comunhão. A experiência é que 

a Comissão está passando de ser um 
lugar onde compartilhar as realizações 
de cada província para ser um lugar 
de reflexão onde processos de uns 
e de outros interpelam mais profun-
damente, enriquecem e promovem a 
aproximação. O acompanhamento e a 
ligação com o Secretariado dos Leigos 
ajudam a estar em sintonia com os 
projetos e processos que são anima-
dos em nível de Instituto, e mantém 
a atitude de escuta ativa ao que o Es-
pírito vai promovendo entre nós, ma-
ristas, Leigos e Irmãos. Ficou evidente 
a necessidade de uma maior comu-

nicação e interação entre as diversas 
comissões ou equipes da Conferência 
Europeia Marista (CEM). 

Quadro global para os proCessos 
de leigos Maristas

Em direção a um novo começo

Entre os dias 13 e 18 de outubro reuniu-se em Barcelo-
na uma equipe internacional para lançar as bases de 
um Quadro global para os processos de Leigos maris-

tas. Este projeto nasceu da proposta feita pelo Secretariado 
dos leigos para dar continuidade ao processo de discerni-
mento sobre vinculação e a pertença 
leiga, iniciado na reunião de março 
em Roma, também por iniciativa do 
Conselho geral. Nesta reunião par-
ticiparam cerca de sessenta Leigos, 
Leigas e Irmãos, de quase todas as 
províncias do Instituto e em que fo-
ram definidas recomendações para 
o Governo Geral e para as Unidades 
Administrativas. O grupo de trabalho 
foi configurado com alguns Leigos e 
Leigas de províncias que lançaram 
processos de formação carismáti-

ca e discernimento vocacional para Leigos. Participou Joe 
McCarthy (Austrália), Eder d'Artagnan (Brasil Centro-Norte), 
Nohemy Pinto (América Central), Anna Sarrate (Ibérica e Mo-
vimento Champagnat da Família Marista), Raúl Amaia (Santa 
María de los Andes), e da parte do Secretariado de leigos 

Pep Buetas e Ir. Javier Espinosa.  

A partir da reflexão realizada em Bar-
celona inicia-se um caminho de parti-
cipação de outros grupos e comissões.  
Este processo quer ser enriquecido 
com as experiências afins que já exis-
tem no Instituto e também com novas 
experiências que podem nascer em 
outras Unidades Administrativas dentro 
da mesma busca de uma identidade do 
marista Leigo, no seio de alguma forma 
de associação.
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experiênCia de forMação Conjunta 
na ásia

Agora é tempo de lançar-se!

Onze Irmãos e dezoito Leigos 
reuniram-se de 20 a 24 de 
outubro para uma sessão de 

formação conjunta em Sa-
rangani Highlands, na cidade 
de General Santos, Filipinas. 
Nove países estiveram repre-
sentados, a saber, Filipinas, 
Singapura, Hong Kong, Ma-
lásia, Camboja, Vietnã, Co-
reia, China e Austrália. No 
encontro refletiu-se sobre 
espiritualidade, fé, vocação, 
corresponsabilidade, comu-
nhão Irmãos e Leigos e os 
novos maristas em missão. 
Os participantes nesta reu-
nião estavam esperançosos 
com a revitalização do fu-
turo do nosso carisma na 
Ásia. Agnes Reyes do Secretariado 
dos Leigos com o Ir. Michael Cal-
linan, da Austrália, coordenaram o 

encontro. Ao terminar o encontro 
prepararam uma Declaração. Como 
conclusões: enfrentar o desafio de 

integrar a espiritualidade asiática no 
estilo de vida marista; aprofundar 
em corresponsabilidade para a cons-

xx enContro naCional 
de fraternidades Maristas
San Juan de los Lagos, México

Em 31 de outubro, 1º e 2 de novembro foi realizado o XX 
Encontro nacional das fraternidades maristas na casa João 
Paulo II de San Juan de los Lagos, Jalisco. O tema deste 

ano foi "Somando para fazer Fraternidade".  Paty Ríos apresentou 
o que é uma fraternidade e sua história através do tempo. O Ir. 
Lalo Navarro falou sobre espiritualidade e seu valor em nossas 
vidas. Um momento de emoção foi ouvir Lady Cuquita Reynoso, 
testemunhando o seu trabalho na família marista como fundadora 
de uma fraternidade e membro ativo da mesma. Suas reflexões 
lembraram que sempre há tanta coisa para fazer a fim de conti-
nuar crescendo em fraternidade. O Ir. Kike Escobar e a psicóloga 

trução do futuro do carisma marista 
da Ásia; estabelecer novos modelos 
para a formação inicial e permanen-

te, especialmente para os 
maristas leigos e também 
para os Irmãos e Leigos em 
conjunto; desenvolver mo-
delos diferentes de comu-
nidades em que Irmãos e 
Leigos comprometem-se 
em uma nova missão; de-
senvolver o MCHFM e ou-
tras associações de Leigos 
maristas na região asiática; 
apoiar o desenvolvimento 
da Associação Internacio-
nal marista, oferecendo um 
estatuto formal de pertença 
para os Leigos maristas e 
também o apoio aos "Ami-

gos de Champagnat" para aqueles 
que começam o caminho marista em 
alguma ação apostólica.
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Chantal, por meio de várias atividades, ajudaram a pensar 
nas fraternidades e o que se pode fazer para melhorá-las. 
O Ir. Lalo Brondo fez uma interessante apresentação sobre 
sua missão marista na serra Tarahumara. Finalmente o Ir. 

Agustín Acevedo e Vicky Komiyama compartilharam com 
grande entusiasmo a experiência que viveram como parti-
cipantes da II Assembleia Internacional da Missão Marista 
em Nairóbi. 

enContro de diretores adjuntos 
do seCretariado de leigos
Coreia e Hong Kong

De 4 a 14 de novem-
bro realizou-se o 
segundo encontro 

anual de diretores adjun-
tos do Secretariado, onde 
além de trabalhar pontos 
da Agenda realizaram-se 
diversas reuniões com os 
maristas destes dois países. 
Entre os itens da Agenda 
do dia: a preparação pa-
ra o Curso de animadores 
Leigos a ser realizado em 
Roma, em maio de 2015; o 
processo de reflexão sobre 
o quadro global de identi-
dade laical; a elaboração 
do Léxico marista; o encontro internacional das comissões 
continentais; o processo de atualização do Movimento 

Champagnat. Refletiu-se so-
bre a última Carta do Ir. Emili e 
a Mensagem da II Assembleia 
da Missão. Tanto na Coréia 
como em Hong Kong houve 
possibilidade de intercâmbio 
com Irmãos e Leigos sobre a 
presença marista no Centro 
de Hapjung-Dong, em Seul, 
como nas oficinas para jovens 
especiais em Choongju e do 
Centro de Eco espiritualidade 
em Jechon. Em Hong Kong, as 
reuniões foram realizadas no 
Saint Francis Xavier´s College, 
uma escola secundária maris-
ta, onde se compartilhou com 

Irmãos assim como com os professores do colégio algumas 
das propostas do Secretariado. 

Carta aos leigos e leigas 
de Cruz del sur

Em novembro deste ano, o Ir. Ho-
racio Bustos, provincial de Cruz 
del Sur, enviou uma Carta aos 

Leigos e Leigas da província com dois 
convites muito específicos: no pri-
meiro convida Leigos, Leigos ou até 
mesmo famílias para oferecer-se para 
participar da vida e da missão marista 
de uma comunidade localizada em um 
contexto de pobreza, pelo menos 1 
ano. Especificamente, para as comu-
nidades de La Boca (Rosario) ou Las 

Heras (Mendoza), ou Tacuarembó (Uru-
guai). Estas três comunidades são in-
seridas num meio popular e oferecem 
uma proposta educacional em contato 
com crianças e famílias pobres. As 
duas primeiras evangelizam por meio 
da educação formal e a pastoral de 
bairro; e a terceira, a partir da educa-
ção popular e assistência pastoral.

No segundo convidam-se as pessoas 
que sentem a vocação para colaborar 

na gestão de um Colégio/Obra marista e 
que estão dispostos, após a preparação 
adequada, mudar-se para outros lugares 
geográficos da Província, para assumir 
este serviço por um período não inferior 
a três anos. É um tempo de serviço a 
ser realizado na forma comunitária, ou 
seja, em uma fraternidade, composta de 
Irmãos e Leigos que querem apostar em 
um projeto comum de evangelização, 
vida comunitária e espiritualidade.  Con-
vites desafiantes, sem dúvida.
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x enContro de fraternidades
Província Marista da América Central

Nos dias 7-9 de novembro, foi realizado na Guate-
mala "X Encontro Provincial de Fraternidades" com 
a participação de 171 Fraternos e 16 Irmãos dos 

países de Porto Rico, Costa Rica, Nicarágua, El Salvador 
e Guatemala. Os temas foram enfocados na II Assembleia 
Internacional da Missão Marista realizada recentemente em 
Nairóbi, com o acento em ser Profetas e Místicos em comu-
nhão. Os percursos daqueles dias eram pontilhados com 
belas histórias africanas que foram lembradas em Nairóbi. 
Entre os desafios que surgiram: como superar os medos 
e resistências para sair às periferias promovendo e defen-
dendo os direitos das crianças e jovens mais necessitados, 
bem como encontrar os Montagnes do século XXI. Surgiu 
o compromisso de empreender junto o caminho para um 
futuro melhor, como aquele que viu o terceiro filho do chefe 
da tribo, do topo da montanha.

itinerários voCaCionais

Em várias províncias do Instituto a reflexão promovida pelo documento Em torno da mesma mesa em relação à voca-
ção do Leigo marista de Champagnat, resultou em propostas concretas para discernir e identificar processos. Aqui, 
fazemos menção destas propostas juntamente com a pessoa que pode ser consultada sobre o assunto:

• Itinerários de crescimento na vocação laical marista. 
Província Santa María de los Andes. Raúl Amaya: ra-
mayamarista@gmail.com 

• Iitinerários de aprofundamento da vocação laical Ma-
rista.  Província Cruz del Sur. Mauricio Fuentes: mauri-
ciof1982@yahoo.com.ar 

• Itinerário vocacional para Leigos e Leigas. Província 
Brasil Centro-Norte. Eder D´Artagnan: eder@marista.
edu.br

• Itinerário de Acompanhamento Vocacional Laical 

Marista. Província da América Central. Nohemy Pinto: 
nohepinto03@hotmail.com 

• Itinerário padrão para a adesão do Leigo ao carisma 
marista. Província Ibérica. Ana Sarrate: anasarrate@
gmail.com 

• Associação marista de São Marcelino Champagnat. 
Província da Austrália. Joe McCarthy: joe.mccarthy@
marists.org.au 

• Associação de Leigos maristas. Província do Canadá. 
Linda Corbeil:   l.corbeil@campmariste.qc.ca

2015: Curso para aniMadores leigos

O Secretariado dos Leigos organizou um Curso internacional para líderes Leigos, que terá lugar em Roma, de 18 de 
maio a 3 de junho de 2015. Oferecem-se dois lugares por Unidade Administrativa. Um dos objetivos do curso é ca-
pacitar Leigos e Leigas para assumir responsabilidades de animação nos processos formativos de Leigos, em todos 

os níveis (local, provincial e internacional). Adotou-se o lema: "O amanhã terá nossos olhos. Assumir juntos os desafios 
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retiro das fraternidades 
do MoviMento ChaMpagnat

Província Cruz del Sur

Em 1º de novembro, na casa Provincial, reuniram-se 11 
fraternidades para o seu retiro anual. O retiro foi anima-
do por Solvegj Bernsdorff. Foi uma oportunidade para 

refletir e rezar olhando para a integridade das pessoas e do 
mundo, dada a necessidade de ir aprofundando a experiência 
fraterna até o ideal das primeiras comunidades cristãs. Duas 
perguntas iniciais deram profundidade à reflexão: «Onde 
estás?”.» Gn 3, 9, e "Onde está teu irmão?" Gn 4, 9. O retiro 
tornou possível dar-se conta como na vida cotidiana se está 
expostos a desconfiança, ao medo, a insegurança, a raiva, ao  
ressentimento, aos apegos... por isso a animadora propôs 
a centralidade do amor e a confiança. O amor que permite 
o respeito por mim mesmo, pelo outro e pelo ambiente. A 
confiança é a força criativa. Cria futuro, afirma e potencializa 
as energias do grupo.

“Com esta minha carta, além das pessoas consagradas, dirijo-me aos leigos que, com elas, partilham ideais, espírito, 
missão. Alguns Institutos religiosos possuem uma antiga tradição a tal respeito, outros uma experiência mais recente. 
Na realidade, à volta de cada família religiosa, bem como das Sociedades de Vida Apostólica e dos próprios Institutos 
Seculares, está presente uma família maior, a «família carismática», englobando os vários Institutos que se reconhe-
cem no mesmo carisma e sobretudo os cristãos leigos que se sentem chamados, precisamente na sua condição laical, 
a participar da mesma realidade carismática.

Encorajo-vos também a vós, leigos, a viver este Ano da Vida Consagrada como uma graça que pode tornar-vos mais 
conscientes do dom recebido. Celebrai-o com toda a «família», para crescerdes e responderdes juntos aos apelos do 
Espírito na sociedade actual. Em determinadas ocasiões, quando os consagrados de vários Institutos se reunirem 
uns com os outros neste Ano, procurai estar presente também vós como expressão do único dom de Deus, a fim de 
conhecer as experiências das outras famílias carismáticas, dos outros grupos de leigos e assim vos enriquecerdes e 
sustentardes mutuamente”.

Carta apostólica do Papa Francisco às pessoas consagradas para proclamação Do Ano Da Vida Consagrada

do futuro marista". A organização deste curso nasce da convicção de que se no passado o carisma marista dependia dos 
Irmãos, no futuro vai depender dos Irmãos juntamente com Leigos ligados ao carisma e que estão capacitados para enri-
quecê-lo e transmiti-lo a outros Leigos. A proposta visa integrar-se no espírito do ano Fourvière, acolhendo o grande dom 
do Espírito Santo, que é o surgimento dos Leigos maristas. O curso é uma forma de participar em um momento histórico 
de iluminação, em um novo começo para o Instituto, como propõe o Ir. Emili.

para refletir




