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Boletim 10 - Outubro 2015Secretariado de leigos Maristas

Acolher a vida
Construir o futuro

Do Secretariado

No dia 23 de julho teve início o Ano Fourvière no processo de preparação para a celebração do Bicentenário 
do Instituto. O lema: “A Sociedade de Maria, a fraternidade: associados para a missão (irmãos e leigos)”. As 
origens da Sociedade de Maria nos recordam que irmãos e leigos estão associados para a missão. O Ir. Emili 

nos dizia que “desde o início, os primeiros maristas imaginam a Sociedade de Maria como uma grande árvore com 
diferentes ramos: religiosos sacerdotes, religiosos irmãos, religiosas e leigos. O projeto não obteve o reconheci-
mento eclesial naquela época. Hoje, no entanto, reconhecemos com gratidão que o Espírito Santo fez florescer a 
vocação laica marista. Leigas e leigos de todo o mundo se sentem chamados a viver o Evangelho do jeito de Maria, 
segundo as intuições do Pe. Champagnat e dos primeiros irmãos”.

As notícias apresentadas neste Boletim são expressão do que veio a ser o primeiro projeto da Sociedade de Maria, que 
nosso último Capítulo Geral o traduz como uma nova relação entre irmãos e leigos para levar adiante a missão que a Igreja 
nos confia. O processo atual do Instituto reafirma esse caminho rumo ao futuro: Contemplamos nosso futuro marista como 
uma comunhão de pessoas no carisma de Champagnat. As experiências aqui relatadas  nos dizem que esse futuro já está 
sendo construído.

Fraternalmente,

Javier Espinosa, FMS

Leigos no encontro internacional 
sobre Novos Modelos
de Gestão

Quatro leigos participaram da Assembleia 
realizada em Roma durante o mês de ju-
lho para elaborar um roteiro sobre novas  

maneiras de promover a animação, a governança 
e a gestão para fortalecer a Missão Marista no 
mundo nos próximos anos. Os participantes 
foram: Pep Buetas, de L´Hermitage; José María 
Sanz, de Ibérica; Joe Mc Carthy  e  Peter McNa-
mara,  da Oceania.
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França: Compromisso e renovação em Saint Paul Trois Châteaux

Encontro de coordenadores de fraternidades 
e grupos de leigos da Colômbia

Durante dois anos, Charlotte, 
Nicole e Charles realizaram 
um trabalho de discernimento 

em sua Fraternidade do Movimento 
Champagnat. Vivendo o espírito de 
São Marcelino, esses maristas qui-
seram se comprometer diante de 
seus irmãos e da comunidade pa-
roquial. Em dezembro de 2014, em 
um domingo do Advento, cada um 
deles expressou sua vinculação com 
o carisma marista a serviço dos mais 
necessitados. Um a um foram mani-
festando sua opinião de testemunhar 
o espírito marista nos mais diversos 

ambientes: entre os idosos, enfer-
mos... Alguns termos de seu compro-
misso: “No espírito de Maria, com a 
ajuda de São Marcelino Champagnat, 
eu me comprometo a viver segundo 
o Evangelho e a servir a Igreja como 
ele, com a atenção prioritária aos 
pobres e aos jovens. Neste compro-
misso conto com a ajuda da fraterni-
dade “Henri Vergès” e do movimen-
to Champagnat da Família Marista”. 
Também Pierre, Mireille, Françoise e 
Joseph renovaram o compromisso 
que haviam pronunciado em 2005, 
manifestando de novo sua vontade 

de continuar sua missão e testemu-
nhá-la em comunhão com os irmãos 
e leigos.

Uma mesma missão e um mesmo carisma foram 
inspiração para que 12 irmãos e leigos do Brasil 
Centro-Norte vivessem durante nove dias uma 

experiência de formação conjunta no Centro Marista 
de Montes Claros. A iniciativa proporcionou momentos 
formativos e de integração. Aprofundou-se uma nova re-
lação, em consonância com o chamado do XXI Capítulo 
Geral. O Ir. Adalberto Amaral expressou que partilhar for-
mas diversas de vida é importante para o novo começo. 
O encontro abriu perspectivas para novas iniciativas no 
futuro. Do mesmo modo se viveu uma segunda experiên-
cia no mês de julho em Fortaleza, com participantes de 
outras províncias do Brasil Marista. Para irmãos e leigos 
a experiência ressaltou a importância da vida em comu-
nidade como espaço fecundo para alimentar a fé e a 
vocação específica.

Brasil: a formação conjunta fortalece o carisma marista

De 15 a 18 de maio realizou-se este encontro na cida-
de de Cali. Ele fez eco dos chamados do V Capítulo 
Provincial para que sejamos místicos e profetas. Dia-

logou-se sobre a vocação de irmãos e leigos e como acom-
panhá-los para seu fortalecimento. Um momento muito es-
pecial foi a apresentação que os coordenadores fizeram dos 
projetos comunitários de seus grupos e fraternidades. Por 
cidade, cada um preparou um estande em que se apresentou 
a vida e o apostolado, acompanhados de degustações gas-
tronômicas de cada cidade. Cada um voltou à sua localidade 
com o compromisso de ajudar a nascer uma nova aurora.
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A Comissão de leigos da Ásia se reúne no Sri Lanka

Celebração de vinculação laical na Ibérica

Encontro Nacional das Fraternidades em Cruz del Sur

Depois de três dias de reunião no Sri Lanca, a Co-
missão dos leigos da Ásia declarou que seu pro-
gresso na comunhão entre irmãos e leigos é sua 

contribuição específica para 
com a Igreja. A reunião teve 
lugar em Negombo, com o ob-
jetivo de refletir, compartilhar 
experiências e planejar a ani-
mação dos leigos maristas em 
toda a Ásia. Durante o encon-
tro, surgiu a proposta de criar 
“um programa de formação de 
leigos da Ásia”, levando em 
conta as diversas realidades 
religiosas e culturais. A Co-
missão refletiu sobre o Marco 
global do caminho vocacional 
para os leigos maristas.  Destacou a importância de am-
pliar a liderança dos leigos maristas na região e solicitou 
ter líderes leigos em cada unidade administrativa, bem co-

mo estabelecer um plano de encontros para facilitar uma 
“coordenação regional efetiva”, em diálogo com a Comis-
são de leigos da Oceania.  Abordou também a necessi-

dade de “crescer na com-
preensão dos elementos 
asiáticos sobre nossa vida 
marista e o compromisso 
de atualizar nossa missão 
sensível às preocupações 
predominantes na região, 
tais como a ecologia e a 
justiça social”. Aprofun-
dou-se na possibilidade 
de promover a formação 
continua e conjunta de 
irmãos e leigos. “É cami-
nhando juntos que sere-

mos místicos e profetas, construtores de comunhão, para 
uma missão comum nas terras da Ásia”.

Na casa provincial de Alcalá de Henares, em 4 de 
julho, celebraram a vinculação ao carisma marista 
de 21 leigos e laicas, depois do processo seguido 

de acordo com o itinerário para o reconhecimento laical 
marista estabelecido na província. Foi uma celebração 
prazerosa e emotiva. Estas palavras foram escutadas no 
inicio da celebração:  “Estes leigos e laicas querem con-
firmar sua vocação marista descoberta e vivida há anos. 
Além disso, querem nos dizer hoje e aqui que essa vocação 
preenche suas vidas, que sentem que é sua forma de ser 
e que desejam seguir comprometidos em fazer crescer a 
família marista na Igreja, dando esperança a nosso mundo 
e em especial às crianças e aos jovens. Não e um ponto 
final, mas sim um ponto e vírgula no compromisso que já 
vivem e no sentimento de pertença. Hoje, publicamente 
reconhecemos vossa vocação e os acolhemos na família 
carismática de Marcelino Champagnat.” Assim no marco da 
eucaristia, cada um e cada uma individualmente expressou 

sua promessa, e recebeu uma cruz marista de mãos do 
irmão provincial que recordará o compromisso expressado.

Durante o primeiro fim de se-
mana do mês de maio teve 
lugar na Villa San José de Lu-

ján o Encontro Nacional das Frater-

nidades do Movimento Champagnat 
da Família Marista. Contou com a 
animação do Sr. Edison Carlos Jar-
dim de Oliveira, referente de Vida 

Consagrada e Laicado da Província 
Marista Rio Grande do Sul e sua es-
posa Marilú. A temática foi centrada 
na Vocação, identidade, espiritua-
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Apresentação da Proposta do Conselho Geral 
e do Marco Global do Secretariado

lidade e missão do Laicado 
Marista. As motivações e re-
flexões foram dispondo os 
corações dos fraternos para 
sintonizar com o chamado 
para promover juntos uma 
maior vitalidade do carisma, 
unidos Irmãos e Leigos em 
uma vocação carismática co-
mum. Destacou-se também, 
que na busca de uma nova 
relação entre Irmãos e Leigos, 
a espiritualidade e a da força 
mais profunda que impulsio-

na para construir um novo 
amanhecer para o carisma 
de São Marcelino. No domin-
go, o Sr. Mauricio Fuentes, 
referente da Área de Ani-
mação Vocacional Provincial 
apresentou o Marco Global 
do Processo Vocacional Ma-
rista para Leigos e Laicas. 
As referências aos critérios e 
etapas de formação e o te-
ma da vinculação e pertença 
ao Instituto tiveram profunda 
repercussão nos fraternos.

O Ir. Javier, com a ajuda de Nohemy Pinto, Eder D’Ar-
tagnan e Pep Buetas, vem apresentando em diversas 
províncias a Proposta do Conselho Geral em relação 

ao Marco Global de um processo vocacional marista para 
leigas e leigos, para oferecê-lo no próximo Capítulo Geral. 
Em todas essas províncias convidou-se para apresentar 
algum itinerário formativo de maneira que, a partir de sua 
experiência, possam colaborar com o projeto que propõe 
o Conselho. Rio Grande do Sul

Brasil Centro-Sul Compostela

L'Hermitage Mediterrânea
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Reunião de líderes do Movimento Champagnat 
no Brasil Centro-Norte

O Capítulo Provincial dos Estados Unidos
convida pela primeira vez os leigos

África e Madagascar
Estamos avançando juntos e chegaremos longe

Nos dias 1 a 3 de maio foi celebrado na Lagoa Seca 
(Paraíba), o encontro de formação de dirigentes do 
Movimento Champagnat da família marista da pro-

víncia marista do Brasil-Centro Norte,  com o lema: “Por 
uma liderança que gere vida”.  Participaram no encontro 20 
leigos de 10 fraternidades da região noroeste da província. 
As fraternidades tiveram um momento para compartilhar 
seu caminhar, ressaltando seus avanços e desafios locais. 
Foi falado dos requisitos essenciais no exercício da lideran-
ça no Movimento, a partir do modelo de liderança: Jesus 
Cristo. Foi ressaltada a importância dos líderes para esti-
mular a vida das fraternidades em sua vida cotidiana e as 
qualidades e limitações do exercício da liderança. O encon-
tro propiciou momentos de formação, oração, integração e 
fortalecimento no caminhar das fraternidades.

Um participante qualifi-
cou o passado Capítu-
lo provincial dos Esta-

dos Unidos como memorável 
depois de ter solicitado a 
inclusão no mesmo, pela pri-
meira vez, dos leigos. O capí-
tulo, que foi celebrado de 8 a 
12 de junho em Long Branch, 
Nova Jersey, elegeu os novos 
conselheiros da Província. 
Um grupo de uns 40 leigos 

foi convidado durante o ter-
ceiro dia para um diálogo 
no qual comunicaram aos 
Irmãos como viam sua re-
lação com ele de cara para 
o futuro. Entre os temas 
tratados durante o capítulo 
foram incluídos: a missão, 
a pertença dos leigos, o 
ministério, a identidade do 
marista leigo consagrado e 
as vocações.

De 15 a 18 de julho, no Colé-
gio marista Sacred Heart de 
Johannesburgo, reuniram-se a 

Comissão dos leigos da África e Ma-

dagascar. Quatro irmãos e um leigo 
marista fizeram oração, trabalharam, 
sonharam, planejaram, refletiram e ce-
lebraram juntos. O objetivo do encon-

tro foi estudar o Plano estratégico que 
a Comissão tinha feito em Nairóbi em 
julho de 2014 e melhorar esse plano 
incorporando as contribuições de to-



Número 10Boletim Secretariado dos Laicos

6

Experiência de formação conjunta 
de Irmãos e leigos na Colômbia

20 anos da comunidade mista de Mulhouse

dos os encontros que haviam tido lugar no Instituto desde então. O H. Erick Silali 
se uniu ao grupo inicial, formado pelos Irmãos Elias Odinaka, John Kusi-Mensah, 
Ernest Randriatsoa e o leigo Mike Greeff. O grupo pode trabalhar através com as 
contribuições da II AIMM, da recente oficina de Animadores, realizada em Roma, 
do antigo plano e do documento, dos Elementos Básicos para o Projeto do Mar-
co Global do processo vocacional marista para leigos. Foi retomada a mensagem 
do h. Emili para a festa de Champagnat, foi analisado o ambiente africano e foi 
estabelecido o Plano estratégico com conteúdo mais relevante e centrado. Rei-
teraram que estão avançando juntos e chegaram longe.

Na cidade de Armênia, de 8 a 11 de julho, 10 ir-
mãos e 16 leigos maristas, se encontraram para 
viver uma experiência de formação conjunta. 

Estes ecos ressonaram depois da experiência vivida:

Consideramos que se estamos crescendo e assumindo o 
chamado para ser místicos e proféticos, seremos capazes 
de viver e transparecer a fraternidade, a solidariedade, o 
perdão, a acolhida, o acompanhamento e a fidelidade à 
missão. Sentimos que ao participar no nascimento da nova 
aurora em nosso Instituto, estamos convidados a impulsio-
nar a vitalidade carismática através da complementarieda-
de, em uma comunhão de vida de irmãos e leigos. Somos 
corresponsáveis na missão e somos chamados a deixar 
nossas zonas de conforto para ir às periferias, juntos ir-
mãos e leigos em união comum, buscando novos caminhos 
de expressão da missão marista. Favorecer comunidades 
Maristas de Champagnat abertas ao diálogo, de sã confron-
tação, com confiança  suficiente que lhes permitam crescer 
juntos.

André, Catherine e Pierre formam atualmente a co-
munidade ‘mista’ de Mulhouse e, ao mesmo tempo, 
integram uma comunidade ‘partilhada’ com outros 

leigos e leigas da comunidade. Há um ano foi implantado 
um Conselho da casa. Todas as decisões concernentes à 
missão são determinadas por esse conselho de seis pes-
soas, cada uma delas comprometida com uma atividade 
específica. Jean acompanha os projetos de solidariedade 
com o apoio de Dany, mas também o anexo e o apartamen-
to de Laurie que o colocou à disposição para acolher os 
mais necessitados de La Valla. Catherine, além de seu papel 
de catequista, apoia todos os processos que precisam de 
sua competência como assistente social. Ela está sempre 
disponível para necessidades de “última hora”.  Yves apoia 
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Retiro para Irmãos e leigos maristas de Champagnat, 
em Samoa

Austrália: Primeira Assembleia da Associação 
Marista São Marcelino

De 20 a 23 de agosto foi cele-
brado, na Austrália, o primeiro 
encontro da Associação Marista 

São Marcelino Champagnat. Sessen-
ta e quatro membros da associação 
se reunirão no Hermitage, Mittagong. 
Os delegados dialogaram sobre o pro-
gresso da associação, fixaram suas 

propriedades para os próximos três 
anos e nomearam os oito membros 
do primeiro Conselho da Conferência 
Australiana da Associação. Durante os 
próximos três anos, uma vez aprovada 
pela Santa Sede, a Associação Marista 
(Conferência australiana) receberá os 
irmãos maristas (província da Austrália) 

toda a responsabilidade (civil e canôni-
ca) sobre as escolas maristas. Também 
exercerá liderança completa sobre sua 
própria vida e missão como uma nova 
entidade dos Maristas. Mais de 500 
pessoas já se uniram, entre eles cente-
nas de Irmãos, bem como sacerdotes, 
religiosas e um bispo.

a preparação para a Confirmação como catequista, mas 
também como responsável do grupo Choeur en Mission 
(Coral em Missão), apoiado por Christine. Léonore pouco 
a pouco está se preparando para dirigir o coral. Yves está 
especialmente atento à dimensão da “solidariedade”, 

Atualmente todas as atividades são dirigidas pelo grupo in-

tegrado, o que garante o espaço para a comunidade de vida 
estar atenta aos que mais precisam, às novas demandas... 
A comunidade de vida tem igualmente espaços de silêncio, 
de fraternidade, de tempo mais pessoal e a possibilidade de 
desenvolver atividades como “Goûtons la Parole”, a encí-
clica “Laudate Si”, novos documentos maristas e de cuidar 
dos laços com a província.

Irmãos e leigos maristas de Champagnat se reunirão 
para o retiro em Samoa. Entre outros conteúdos fo-
ram estudadas as Cartas de Marcelino Champagnat. 

A presença marista em Samoa se inicia com a primeira 
escola fundada em 1871. Devido a guerra civil, os irmãos 
se retiraram em 1877. Atualmente existem duas escolas 
maristas. 
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Reunião da Comissão Internacional 
de Revitalização do MChFM

Casa Geral: Curso para animadores leigos

Esta Comissão se reuniu pela quarta vez, de 25 a 31 
de julho, na Casa Geral. O trabalho principal deste 
momento foi a redação do novo Projeto de Vida para 

o Movimento e a incorporação de um documento comple-
mentar que reúna aspectos práticos do funcionamento e 
da organização das fraternidades. O trabalho foi motivado 
pelas palavras do H. Emili Turú, o qual convidou o grupo 
para trabalhar em sintonia com a conversão que a igreja 
está protagonizando com o Papa Francisco. Ana Sarrate, 
que com o Secretariado dos Leigos lidera o processo de 
revitalização do Movimento desde junho de 2013, analisa a 
situação do MChFM: “Pudemos constatar que o Movimento 
está bem vivo, que seus membros amam profundamente 
o carisma de Marcelino e têm uma autêntica preocupação 
por serem transmissores deste presente”. No processo final 
do trabalho da Comissão foram convidados mais quatro 
membros: Danilo Farneda do Mediterrâneo, Claudia Rojas 

da Norandina, Layza Gómez do Brasil Centro-Norte, e o h. 
Sylvain Ramandimbiarisoa, representando a África.

55 leigos maristas e três irmãos se 
reuniram na casa geral de Roma 
de 19 de maio a 2 de junho, para 

um Curso de capacitação de animado-
res laicais. Todas as Unidades Admi-
nistrativas se fizeram presentes com 
algum representante, exceto uma por 
problemas de visto. O curso de duas 
semanas teve como objetivo central 
o capacitar  leigos e laicas para as-
sumir responsabilidades de animação 
em processos formativos laicais em 
todos os níveis (local, provincial e 
internacional). Desde os conteúdos, 
experiências promovidas, ambiente 
criado, pretendeu-se motivar para a 
corresponsabilidade nos processos 
laicais do Instituto, bem como ajudar 
a tomada de consciência da chamada 
para ser místicos e profetas como ani-
madores laicais. Buscou-se favorecer a 
compreensão e a experiência de itine-
rários espirituais para os processos vo-
cacionais, criar consciência e unidade 
internacional do laicado marista e pos-
sibilitar a transferência da experiência 

em nível regional. Irmãos testemunhas 
se ofereceram ao terminar o encontro: 
“Agora me dou conta de que não estou 
só, mas sim que outras pessoas cami-
nham comigo”. “Estes dias foram para 
mim uma oportunidade única para 
renovar minha vocação laical e meu 
SIM para o chamado de Deus”.  “Em 
meu coração, fica o compromisso de 

minha vocação laical”. “O encontro foi 
um profundo convite de Deus e dos 
irmãos para viver nosso chamado ma-
rista mais profundamente, com mais 
audácia, mais vitalmente juntos, lado a 
lado, ardendo com o Espírito de Cris-
to”. Os participantes foram convidados 
para promover encontros similares em 
sua própria região. 
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Cada um em seu contexto 
assegura a vitalidade do carisma

PARA REFLETIR

Sabem que presença contribui para a vitalidade do carisma e permite continuar 
o sonho de Champagnat? Por que fazemos parte da Associação marista?  Es-
tamos em um momento significativo na história da vida marista da província 

e do mundo inteiro. Vivemos um tempo de renovação. A Associação marista foi 
fundada para reunir todas as pessoas que desejam viver o espírito marista e querem 
promovê-lo em nossa sociedade. Ela foi fundada para contribuir para a vitalidade das 
obras junto aos irmãos. Cada um em seu contexto assegura a vitalidade do carisma. 
Como Champagnat, cada um arregaça as mangas e coloca o avental para ajudar, para 
servir... para acompanhar uma pessoa ou um jovem em necessidade, para querer o 
outro, para manifestar humanidade. Pessoalmente, estou feliz por tomar parte de 
uma província marista que se move, prepara o futuro e deseja continuar o sonho de Champagnat. Integrar a 
Associação marista de leigos é contribuir para construir a vida marista de hoje e de amanhã para os maris-
tas atuais e para os que nos seguirão com espírito de colaboração e de complementaridade entre todos os 
maristas, irmãos e leigos. Fazemos parte desta Associação porque acreditamos no espírito marista, para que 
frutifique o que queremos transmitir e fazer. Recebemos um dom, uma herança e a queremos testemunhar. A 
Associação marista é uma grande família. A disponibilidade de todos os maristas é necessária para a vida e a 
missão marista. É necessário que continuemos a construir o carisma marista para assegurar a perenidade da 
missão marista, para continuar com o sonho de Marcelino no meio dos jovens.

Linda Corbeil, presidente da Associação Marista de Leigos do Canadá

Reunião anual da Subcomissão de Leigos da América

De 25 a 29 de agosto, o Centro Marista de Formação, 
na Guatemala, acolheu a Subcomissão de Leigos da 
América, em sua reunião anual. O grupo começou 

revisando o documento Marco Global que se refere aos 
itinerários vocacionais para leigos e leigas, e os processos 
de vinculação e pertença. Foram distribuídas as propostas 
de criação de cursos de formação de acompanhantes leigos 
em cada uma das Regiões (Guatemala, Brasil e Chile). Fez-se 
notar que o acompanhamento é um elemento essencial nos 
itinerários vocacionais, como demonstram as experiências 
de Santa María dos Andes, com uns 80 leigos seguindo o 
acompanhamento e outros 50 na América Central. Com vi-
são para uma maior sinergia, a Subcomissão manteve dois 
colóquios: com o H. Luis Carlos Gutiérrez, Presidente da 
CIAP e com o H. Carlos Vélez, da Comissão de Espirituali-
dade, Irmãos e Leigos. Ambos ressaltaram a importância do 
trabalho conjunto e integrado dos diferentes organismos, 
para conseguir o melhor aproveitamento dos recursos e do 
desenvolvimento da missão. A Subcomissão pôde se reunir 

com leigos e laicas que estão seguindo os itinerários voca-
cionais na Guatemala. 


