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Acolher a vida
Construir o futuro

Do Secretariado

Uma vez mais, neste novo Boletim apresentamos a vida dos processos laicais de muitos projetos das Unida-
des Administrativas que transpiram comunhão, missão compartilhada, busca e esperança. Disse o jesuíta 
Juan Antonio Estrada que “um dos critérios para avaliar a vida religiosa hoje é sua forma de relacionar-se e 

tratar os leigos e sua capacitação para gerar sua maioridade”. Creio que nosso Instituto está realizando grandes 
esforços para desenvolver esta nova relação com os leigos e leigas. As experiências aqui relatadas nos permitem 
afirmar que um novo começo será possível se juntos, Irmãos e Leigos, continuarmos acreditando nas intuições de 
Champagnat, em sua proximidade com os mais necessitados, em sua profundidade espiritual e em seu testemunho 
de fraternidade.

Fraternalmente,
Javier Espinosa, FMS.

Reunião anual de coordenadores, delegados e 
assessores de fraternidades do Equador

Na cidade de Loja, nos dias 22 
e 23 de novembro de 2014, 
realizou-se a reunião.  Foi mui-

to agradável comprovar que as oito 
fraternidades estão ativas e com en-
tusiasmo renovado. Ao lado da mais 
antiga, a de São Marcelino, de Ca-
tacocha, fundada em 1999, estava a 
novíssima em tempo e em seus com-
ponentes, “Amigos Maristas novos em 
missão”, de Santo Domingo. Depois 
de uma apresentação de cada frater-
nidade, o assessor nacional, Moisés 
Beltrán, recordou alguns pontos de 
interesse para os maristas, como a 
preparação da celebração dos 200 
anos do Instituto, as conclusões da 
Conferência Geral e da II Assembleia 
Internacional da Missão Marista cele-

brada em Nairóbi, a necessidade de ser profetas e místicos. Viu-se a necessidade 
urgente de uma formação vocacional e de acompanhamento.
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momento, Claudia Rojas patilhou 
o vivido na II Assembleia Interna-
cional da Missão Marista celebrada 
em Nairóbi, no Quênia. O processo 
se realizou em clima de diálogo e 
autêntica preocupação pelo futuro 
do laicato, utilizando a metodolo-
gia do consenso. O Ir. Ismar Portilla 
apresentou o terceiro módulo do 
Diplomado em Bíblia. O encontro 

manifestou o permanente compromiso de todos em forta-
lecer o laicato no país.

marista no Cana-
dá. Podemos asse-
gurar e afirmar que 
os valores típica-
mente maristas e 
evangélicos, como 
o espírito de famí-
lia, a acolhida, a 
presença, a simpli-
cidade, a partilha, o respeito, a ajuda mútua, a escuta, o amor incondicional e a 
abertura aos demais, se converteram em referenciais imprescindíveis para grande 
número de discípulos de São Marcelino Champagnat, garantindo assim a pereni-
dade do carisma marista neste rincão das Américas”. 

FÓRUM 2014 no Canadá

O Fórum 2014 foi vivido como 
um tempo de reflexão e de re-
torno às origens pela centena 

de participantes que compareceram. 
O encontro convidou a recordar os 
inícios do carisma marista e as ca-
racterísticas que lhe são próprias, e 
permitiu consolidar a rede que formam 
os diferentes membros da grande fa-
mília marista quebequense. Este foi 
o testemunho de uma participante: 
“De maneira geral, o Fórum contribuiu 
magistralmente para a manutenção e 
a propagação do dinamismo espiritual 

Encontro de animadores de expressões 
laicais maristas da Colômbia

Em dezembro do ano pasado, a 
casa de encontros O Refúgio aco-
lheu 30 Irmãos e Leigos prove-

nientes de diversas regiões do país. Em 
pequenas comunidades refletiram so-
bre os diferentes momentos e proces-
sos que impressionaram a vida marista 
no ano que findava. Iniciou-se com uma 
primeira oficina de acompanhamento 
vocacional, animada por Cristina Angel, 
que   participara do curso para acompanhantes vocacionais 
que o Instituto CEFAS dirige na  Guatemala.  Num segundo 

Visita à Província Europa Centro-Oeste

No mês de janeiro, Pep e Javier realizaram diversos encon-
tros com grupos de leigos da Província Europa Centre-
-Oeste, nas cidades de Glasgow, Dundee, Dublin, Athlo-

ne, Mindelheim, Furth e Cham. Foi uma experiência de escuta e 
contato com diversos projetos maristas, no âmbito educativo, 
assim como no da solidariedade, voluntariado e carisma maris-
ta. Supôs uma aproximação simples e fraterna do Secretariado 
na realidade laical da Província. A acolhida dos Irmãos junto 
com a atenta programação do percurso por parte do Ir. Brendan 
causaram uma  agradável experiência.
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Visitação, de Pentecostes e 
da Anunciação, foram te-
mas inspiradores que convi-
daram a refletir sobre o ser 
marista hoje. Um momento 
significativo do retiro foi vi-
vido com  Zuny Silva, lei-
ga paraguaia em missão na 
comunidade de l’Hermitage, 
que relatou suas experiên-
cias ao partilhar vida e mis-
são com uma comunidade 
mista e internacional. Seu 
testemunho recordou que 
Deus chama para servir.

Retiro de leigos maristas do Paraguai

Missionários Maristas da Cidade Juárez, México

O canto das cigarras, 
o gorjeio dos pás-
saros e a calorosa 

jornada foram testemunhas 
do retiro vivido por um gru-
po de leigos maristas do 
Paraguai, nos dias 27 e 28 
de dezembro, na Casa Ma-
rista de Coronel Oviedo. 
O Ir. Chema se inspirou na 
Circular do Ir. Emili “Deus-
-nos o nome de Maria”, 
para compartilhar o grande 
presente recebido do Padre 
Champagnat, para viver de 
seu espírito. Os ícones da 

Em começos de janeiro, sete jo-
vens da Cidad Juárez emitiram 
suas promessas como Missio-

nários Maristas. Como aparece na 
fotografia, foram seus próprios pais 
que lhes impuseram as mãos na cele-
bração. Realizaram seu compromisso 
público perante o Presidente e mem-
bros da associação, numa celebração 
eucarística. São promessas por um 

ano. Esse grupo está formado como 
Associação civil legalmente consti-
tuida. Iniciou em 2005. Tem caráter 
ecumênico. Querem oferecer outro 
olhar ou vivência do carisma maris-
ta, a partir da vida missionária leiga, 
contribuindo para a formação integral 
das pessoas das áreas periféricas das 
cidades.

Em agosto do ano passado realizou-se a 3ª 
sessão de formação para os membros do 

Movimento Champagnat, nas Filipinas. Houve 
45 participantes. Noemi Silva, Valmie Mariveles 
e Agnes facilitaram essa jornada de reflexão e 
de encontro familiar. Estavam presentes os Irs. 
Rommel Occasiones e Paul Won da comunida-
de de Marbel. No dia 15 de agosto, festa da 
Assunção, renovaram seus compromissos 45 
fraternos, perante o Ir. Robert Teoh, provincial. 

1. MChFM Filipinas

Encontros dE lEigos na Ásia
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2. Universidade de Marbel 3. Formação conjunta

4. Novos modelos

Em setembro, cerca de 62 pessoas assistiram ao progra-
ma de formação marista de Notre Dame da Universidade 

Marbel, Filipinas. Foram facilitadoras do programa as se-
nhoras Elma Rafil e Agnes Reyes. De 20 a 24 de outubro, houve uma experiência de for-

mação conjunta, para Irmãos e Leigos. Participaram 11 
Irmãos e 18 Leigos das Filipinas, Malásia, Singapura, Vietnã, 
Camboja, Hong Kong, Austrália, Coreia e China. Uma grande 
Família.

De 27 a 29 de outubro, no encontro de Novos Modelos 
de Gestão, realizado em Bangkok para as três Unidades 

Administrativas da Ásia, foi convidada Agnes Reyes, como 
leiga e membro do Secretariado Internacional de Leigos.

5. Com crianças pobres

Em dezembro, os membros do Movimento Champagnat 
das Filipinas realizaram uma linda atividade de Natal, 

com os meninos pobres.

Em 2012 se iniciou o processo de revitalização do Mo-
vimento Champagnat. Este Movimento laical acolhe  
mais de 3.000 Leigos e Leigas de cerca de 22 países. 

Uma comissão internacional,  guiada por Ana Sarrate e sob 
a responsabilidade do Secretariado de Leigos, está acom-
panhando o processo. Essa Comissão procurou envolver 
todas as fraternidades (umas 270) na proposta de atualiza-
ção do Movimento. A primeira etapa centrou-se na tomada 
de consciência da realidade,  fazendo memória da história 

Um “novo começo” para o Movimento 
Champagnat da Família Marista
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Associação marista de leigos do Canadá

Encontro com os codiretores do Secretariado

O primeiro encontro do ano com os codiretores reali-
zou-se em Roma, no evento anual que o Conselho-
-Geral promove nessa época. Foi ocasião de posi-

tivos diálogos com o Secretariado de Irmãos Hoje, com 
o Conselho-Geral, com alguns leigos do Movimento dos 
Focolares e da Comunidade de Santo Egídio, com a equipe 
de Novos Modelos de Gestão e com os outros Secretaria-
dos. Foram retomados os próximos projetos do Curso pa-
ra Leigos, da atualização do Movimento Champagnat, do 
encontro das Comissões Continentais em 2016, do Léxico 
em sua fase final, do processo para a elaboração de um 
Marco global para a vinculação laical, e da reunião anual 
do Secretariado ampliado em Sidnei. O encontro deixou o 

de cada fraternidade e sabendo ler seu 
processo. Na segunda etapa foram pe-
didas pistas de revitalização e de futu-
ro. Este é o terceiro ano em que a Co-
missão está trabalhando, a partir das 
contribuições das Províncias, numa 
dupla vertente: reelaborar o Projeto 
de Vida do Movimento Champagnat, 
agora com linguagem laical e tendo em 

conta os novos referenciais surgidos 
nestes 30 anos de vida do Movimento. 
A segunda vertente tem por finalidade 
oferecer uma proposta formativa e de 
organização, em que haja etapas e 
compromissos pessoais em perspec-
tiva vocacional e se deem pistas para 
melhor articulação das fraternidades 
em nível local, provincial e internacio-

nal. Podemos falar da oportunidade 
de um “novo começo” também para 
o Movimento Champagnat. Este é o 
desafio da Comissão  internacional 
que se reunirá em fins de julho deste 
ano, em Roma, procurando ultimar o 
processo de atualização.

sabor agradável de caminhos que confluem, de visões que 
se integram e de esperanças que são partilhadas.

A Associação Marista de Leigos 
(AMDL), organismo de cria-
ção recente, nasceu com o 

objetivo de reunir em seu seio to-
das as pessoas que anseiam pro-
fundamente continuar o sonho de 
Marcelino Champagnat. Um 
membro dessa Associação faz 
este comentário: “Atualmente, 
a AMDL trabalha na formulação 
dos aspectos constitutivos de 
base, leia-se: formação marista, 
adesão ou associação, infor-
mação e Comunicação, missão 
marista, colaboração com o 
Conselho Provincial dos Irmãos 
Maristas como membros da 
Mesa da Missão, etc. Além do 
mencionado, somos conscien-
tes que a AMDL deve converter-se em 
farol que oriente a família marista no 
afiançamento dos valores que lhe são 
próprios, que impulsione o desenvol-
vimento de nossa cultura marista, que 

organize e acompanhe projetos para 
os jovens e se preocupe em educar 
aqueles jovens que batem à nossa 
porta marista das diferentes obras 
que dirigimos. Neste caminho que 
estamos percorrendo, a AMDL prio-

riza suas ações buscando sempre a 
vitalidade do carisma marista e a pe-
renidade do espírito de Champagnat. 

A criação da AMDL responde perfei-

tamente ao slogan proposto por oca-
sião do Bicentenário: «Maristas 2017, 
um novo começo ». Esse slogan nos 
convida, justamente, a refletir juntos 
sobre aquelas novas maneiras de ser 
maristas hoje que assegurem maior 

vitalidade de nosso carisma. 
Para alcançar esses objetivos, 
a AMDL trabalha em coor-
denação com a Comissão de 
Animação Provincial (CAP). A 
CAP está a serviço de todos os 
maristas e de nossas obras ofe-
recendo seu aporte nas áreas 
da formação, do acompanha-
mento, da animação juvenil e 
da solidariedade. Tem como 
principal objetivo assegurar a 
transmissão dos valores maris-

tas e ajudar as entidades maristas a 
conservar e/ou desenvolver um espí-
rito marista fortemente enraizado e 
significativo”. 
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VII Assembleia Nacional de Leigos da Venezuela

Seminário no MIUC, Nairóbi

Equipe de Pastoral 
da Associação Marista da Austrália

De 15 a 17 de janeiro, se reuniram 35 Leigas/os e 8 Ir-
mãos na Casa dos Teques, para celebrar a VII Assem-
bleia Nacional de Leigos da Venezuela. A Assembleia 

buscou um espaço para a atualização e o enriquecimento 
dos Estatutos dos Leigos Maristas da Venezuela, especifi-
cando aspectos de eleição e funções da Comunidade de 
Animação Laical em nível nacional. E surgiram dois chama-
dos específicos: 1. Sentmo-nos chamados a concretizar os 
itinerários vocacionais. Queremos promover processos em 
que os Leigos, que de alguma maneira estão relacionados 
com a Venezuela Marista, tenham a oportunidade de desco-
brir os chamados que Deus faz a suas vidas, para dar uma 
resposta como Leigo Marista de Champagnat. 2. Reconhe-
cemo-nos chamados a gerar novas experiências e espaços 
para compartilhar vida entre Leigos e Irmãos, facilitando 

experiências significativas de encontro com Deus.

Convidados pelo Ir. H. Lawrence, 
superior do MIUC, o Sr. Mike 
Greef, coordenador da Comis-

são Laical da África e Madagascar, e o 
Ir. Sylvain R., do Secretariado de Lei-
gos, animaram uma oficina durante os 
dias 8 e 9 de janeiro. A oficina foi en-
riquecida também pelas contribuições 
do profesor Majawa, da Universidad da 
África do Este, do Ir. Valentin de PACE, 
e do próprio Ir. Lawrence. O debate e 
a discussão semearam a semente de 
uma nova maneira de ser marista na 
África. A comunhão entre Irmãos e 
Leigos tem seus desafíos, porém é ca-
minho de grandes oportunidades para 
o continente. A oficina fez surgir a 
necessidade de assegurar uma forma-
ção apropriada para Irmãos e Leigos, 
como também de oferecer oportuni-
dades aos Leigos para explorar e viver 

o carisma marista, e saber mudar as 
estruturas existentes nas Províncias e 
nas escolas para possibilitar a todos 
de contribuir segundo suas forças e 
identidades. Reafirmou-se o desejo de 
crescer em confiança recíproca e acei-
tar que todos somos herdeiros do ca-
risma marista e todos juntos podemos 

realizar as intuições de Champagnat. 
O provérbio africano: "Se queres ir 
rápido, vai sozinho. Se queres ir longe, 
vai com outros" foi motivo de ânimo 
para ir longe, juntos, Irmãos e Leigos 
Maristas da África.

A 10 de fevereiro se reuniu para o planejamento de seu trabalho a Equipe 
de Pastoral da Associação Marista da Austrália. A equipe está formada 
por: Ir. Graham Neist, Sharon Williams, Ir. Paul Kane, Ir. Tony Shears e 

Gail Coates.
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O Movimento Champagnat se reúne para orar, 
refletir e celebrar

Encontros com comissões provinciais 
de vida consagrada e laicato

Como parte da Proposta de um Marco de referência 
para a identidad do marista leigo, oferecida pelo 
Conselho-Geral para o Capítulo de 2017, começaram, 

a partir do Secretariado de Leigos, os encontros com as 
Comissões provinciais de vida consagrada e laicato, para 
apresentar o primeiro rascunho do Marco. Recentemente 
o Ir. Javier se encontrou com a Comissão de Norandina, em 
Quito, e com a do México Ocidental, em Guadalajara. No 
encontro de Guadalajara compareceu também Nohemy Pin-
to, coordenadora da Comissão de Leigos da América Cen-
tral. Esse projeto talvez seja o mais ambicioso e significativo 
para o futuro de comunhão do carisma marista. A proposta 
traduz muito da reflexão havida nestes anos; é uma forma 
de responder ao que foi expresso no Capítulo de 2001; 
pretende passar dos bons desejos a concretizações sobre a 
forma específica de viver o carisma marista com identidade 
laical. É uma boa notícia para tantos Irmãos que, há muitos 
anos, intuíram esse caminho e que se alegram por ver assim 
compartilhado com outros maristas o dom do carisma ma-
rista dado por Deus a Champagnat e à Iglesia.

De 28 de fevereiro a 1º de março 
deste ano, cerca de 45 mem-
bros do Movimento Champag-

nat da Família Marista, procedentes 
de diferentes cidades do Setor das 
Filipinas (Marvel, Kidapawan, Cotabato 
e Dadiangas) se reuniram, em General 
Santos, para  orar, refletir e celebrar. 
Os objetivos da reunião foram estes: 
Refletir sobre os desafios de 2015, ano 
Montagne do Instituto Marista e ano 
dos Pobres, proclamado pela Igreja 
das Filipinas. Proporcionar um tempo 
de oração e reflexão sobre a Quares-
ma. Compartilhar informação atualiza-
da sobre o plano de vida do MChFM 
e propor planos para os 3 anos de 
preparação ao Bicentenário Marista. 
Compartilhar as experiências pessoais 
de fe e de vida conjunta como uma 
família, celebrando a dádiva de nosso 
ser marista. Durante a reunião, dois 

meninos de rua, Noel e Michael, compartilharam sua comovedora experiência de 
luta pela sobrevivência, de dependência da Divina Providência e de esperança 
por uma vida melhor. Eram o "rosto" de Montagne de nosso tempo. 
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Por uma mudança de modelo

Para rEFlEtir

"O futuro das congregações se joga em boa parte na sua capacidade de incorporar os leigos nas suas insti-
tuições e deixar-se fecundar por suas experiências. Não se trata simplesmente de incorporar  os leigos às 
obras apostólicas de cada congregação, nem de buscar formas novas de vinculação, mas de revitalizar o 

carisma fundacional a partir do que podem trazer os leigos para tornar as congregações mais eficientes, mais 
bem adaptadas à sociedade e mais capazes de coordenar a contemplação e a ação num contexto mundano. 
A abertura aos leigos e a reestruturação interna das congregações pode ser o gérmen de novas formas de vida 
religiosa, como no passado, porém esta vez fazendo os leigos protagonistas das mudanças e copartícipes na 
tomada de decisões. A espiritualidade terá que construir-se na complementaridade, reconhecendo a pluralida-
de de identidades, que é a que permite aprofundar a própria em contraste com a dos outros”.

(Juan Antonio Estrada em Religiosos numa sociedade secularizada. Por uma mudança de modelo).

Curso para leigos: Corresponsáveis 
por novo começo para o Instituto

De 19 de maio a 2 de junho do 
presente ano haverá, na Casa 
Geral, um Curso para leigos e 

leigas maristas, com o lema: Juntos 
para um novo começo. Serão 56 parti-
cipantes provenientes da maioria das 
Unidades Administrativas. A proposta 
formativa quer integrar-se ao processo 
de celebração do Bicentenário, aco-
lhendo o grande presente do Espírito 
Santo, que é o surgimento do laicato 
marista, como afirma o Ir. Emili. O 
Curso é una forma de participar, num 
momento histórico de iluminação, em 
novo começo para el Instituto. Des-
tina-se a leigos e leigas com certo 
percurso marista que possam assumir 
responsabilidades de animação em 
processos formativos, seja em nível 
provincial como internacional. O Cur-
so quer ser uma clara motivação para 
a corresponsabilidade nos processos 
laicais do Instituto, como o desenviol-
vimento de itinerários vocacionais, o 
apelo a ser místicos e profetas, algu-
ma forma de associação laical. Entre 
os objetivos do Curso está também 

o de criar consciência e unidade internacional do laicato marista, assim como 
possibilitar a transferência da experiência em nível regional. 




