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Acolher a vida
Construir o futuro

Do Secretariado

Este número é publicado iniciando o novo ano. 2016 faz parte do caminho para o Bicentenário e a celebração 
do XXII Capítulo Geral. Anima a todos nós a tornar vivas as intuições que estão surgindo sobre esse “novo 
começo”, referência inicial para nosso terceiro centenário de fundação. Do Secretariado nos unimos a tudo 

o que se está promovendo a esse respeito, como a reflexão sobre as novas Constituições, sobre os novos mode-
los de gestão e sobre o que possa surgir do próximo Capítulo Geral. Precisamente no Plano do triênio se planejou 
um encontro com todos os membros das cinco Comissões Regionais em outubro deste ano, em L’Hermitage. Este 
espaço de diálogo em nível internacional quer ser ocasião para definir propostas e sugestões ao Capítulo que, de 
alguma forma, projetem uma aproximação a esse novo início para o Carisma Marista, na comunhão Irmãos-Leigos. 
Neste encontro estarão representadas todas as Províncias. Ao longo do ano serão enviados diversos subsídios para 
reflexão e discernimento em preparação para o encontro. Do Secretariado ampliado, pedimos sua oração para que 
este acontecimento seja momento de graça para a vitalidade marista de Irmãos, Leigas e Leigos.

Fraternalmente,
Javier Espinosa, FMS

Chile: Leigos maristas se formam em 
acompanhamento dos Exercícios Espirituais Inacianos

Em meados do ano passado, dez 
leigos maristas do Setor Chile da 
Província Santa María de los An-

des, junto a mais de sessenta pessoas 
da Igreja local, terminaram um Ba-
charelado em Acompanhamento dos 
Exercícios Espirituais Inacianos. Este 
diploma, que receberam do Diretor 
do Centro de Espiritualidade Inaciana 
(CEI), Pe. Juan Pablo Cárcamo, os ha-
bilita a acompanhar espiritualmente 
outras pessoas neste método que é 
considerado um tesouro da Igreja e 
que os Maristas do Chile implemen-



Número 11Boletim do Secretariado dos Leigos

2

Reunião do Secretariado Ampliado em Sidney, Austrália

taram há alguns anos para leigos e, 
recentemente, para diretores. A ini-
ciativa foi coordenada pela Equipe de 
Espiritualidade e Laicato e responde 

a um dos objetivos estratégicos do 
Setor, que pretende formar os leigos 
e leigas para que assumam correspon-
savelmente a animação do Carisma e 

possam assumir tarefas de formação, 
acompanhamento e animação de Ir-
mãos, Leigas e Leigos.

Comunidade partilhada do Bairro São Jorge, 
Luján, Argentina - Um presente de vitalidade 
para a Província Cruz del Sur

É uma comunidade formada por um casal de leigos jo-
vens envolvidos na pastoral local e provincial, uma 
estudante universitária que trabalha na pastoral 

local e em um centro marista de referência para crianças 
e adolescentes em situação de vulnerabilidade social de 
Luján e dois Irmãos que viviam inseridos em um bairro de 
Merlo e desenvolveram sua missão em diferentes obras da 
Província. A comunidade teve início em 2015. A opção foi 
construir uma comunidade de Irmãos e Leigos que, sem 
viver sob o mesmo teto, assumem juntos um projeto de 
vida e missão. A experiência está centrada na espirituali-
dade, na missão e na convivência. 

“É uma experiência nova, que nos ajuda a aprofundar nossa vocação 
marista, que necessita seguir experimentando e se expressando. É uma 

aprendizagem permanente que nos agracia vitalidade e a oportunidade 
de crescer como discípulos e discípulas de Jesus, desfrutando das rique-
zas das diferentes vocações.”

A pauta esteve marcada pelo es-
tudo de temas, pelo encontro 
com a realidade marista local e 

pela convivência do grupo. Na agen-
da se destacou a reflexão sobre os 
primeiros itinerários vocacionais para 
leigos e leigas, a vinculação e perten-

ça, a associação laical, os processos 
de formação inicial e permanente para 
Irmãos e Leigos e a atualização do 
Movimento Champagnat da Família 
Marista. Em outubro de 2016, haverá 
a reunião das Comissões Continentais, 
onde serão retomados esses temas 

para apresentá-los ao Capítulo Geral. 
Durante o encontro, a Província da 
Austrália organizou várias visitas e reu-
niões, principalmente com a intenção 
de criar espaços de diálogo sobre a vo-
cação laical, os processos formativos, 
a associação. O grupo visitou três es-
colas, tendo contato com professores 
e estudantes; se reuniu com Irmãos e 
Leigos na Casa Provincial e no Cen-
tro Administrativo; participou de um 
momento do programa de formação 
para leigos Footsteps II (Passos, se-
gunda etapa), em Mittagong. Tudo isso 
proporcionou uma bela aproximação 
com a realidade marista da Austrália. 
Para os membros do Secretariado foi 
também ocasião de encontrar-se em 
torno da mesa, rezar juntos e crescer 
em fraternidade.
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Boletins de informação laical

Eco do Curso para animadores leigos, 
de Porto Velho, Amazonas

A equipe Irmãos e Leigos da 
Catalunha acaba de publicar 
o primeiro número do Bole-

tim ENLLAÇ (Link, em catalão), tra-
zendo notícias e atividades diversas 
sobre a comunhão Irmãos-Leigos da 
Província. Em sua simples mas lin-
da apresentação, o boletim aparece 

como uma iniciativa que ajudará, 
sem dúvida, a crescer como família 
marista.

A Revista MARISTAS DE CHAM-
PAGNAT, do Rio Grande do Sul, já 
tem vários anos de vida. É editada 
pelo Setor de Laicato. Em seu últi-
mo número, de fevereiro-agosto de 
2015, Edison Oliveira, Coordenador 
Provincial do Laicato e coordenador 
da revista, expressa no Editorial o 
objetivo da publicação: tornar co-
nhecido tudo o que se refere à nova 
relação Irmãos-Leigos, à formação 
conjunta, à vocação marista, à vin-
culação e pertença. É dado um es-
paço especial à vida do Movimento 

O encontro de 55 Leigos, Leigas e Irmãos de todos os 
continentes se tornou uma reunião de família: da 
Família Marista do mundo! Envolveu a nós todos em 

uma sensação inexplicável de fraternidade e cumplicidade. 
Como foi possível isto, dentro da diversidade de línguas, 
costumes e experiências de 
vida? Não parecia real olhar o 
outro e encontrar as mesmas 
características que encontra-
mos em nossas famílias, com 
nossos fraternos do Amazo-
nas e do Rio Grande do Sul. 
Mas era uma certeza. Nosso 
encantamento, nossa paixão 
pelo Carisma Marista era real. 
Sentimos que bebíamos da 
mesma Água da Rocha, do 
Rio Madeira ou do Rio Congo. 
Nosso coração sem fronteiras 
é o que permitiu esse encon-
tro! A riqueza dos conteúdos apresentados ampliou nossa 
visão sobre o valor dos leigos e leigas no Instituto. Os mo-
mentos destinados a partilhar as experiências das províncias 
acenderam o fogo em nossos corações e até promoveram 

emoção e lágrimas, tanto de alegria quanto de medo.

Sim, também apareceu o medo. O chamado vocacional, 
o sair de nossa zona de conforto, dá medo. Mas as quase 
três semanas de imersão prepararam nosso interior para a 

novidade e a mudança, para 
a inserção cada vez maior 
dos leigos nos diversos seto-
res do mundo marista, para a 
responsabilidade de manter 
vivo o Carisma, para a cor-
responsabilidade de transmi-
tir o patrimônio espiritual de 
Champagnat. Saímos da Casa 
Geral de Roma com a certeza 
de que em cada rincão do 
mundo há alguém que so-
nha e caminha conosco, ao 
lado do Povo de Deus e no 
meio dos jovens Montagne. 

Caminhamos também com a esperança de contribuir para 
o novo começo no caminho partilhado por Irmãos, Leigas 
e Leigos Maristas. As sementes foram plantadas. Que haja 
terra boa!

Este é o testemunho de Ida Cristina Oliveira, representante do Amazonas no curso:

Champagnat na província. Resulta 
em uma linda publicação de comu-
nicação e diálogo sobre os proces-
sos da província e a caminhada do 
Instituto.
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Curso na Oceania sobre o animador marista

Peru - Leigos Maristas na Etapa de Aprofundamento

O curso aconteceu em Brisbane, 
Austrália. Vinte e um maristas, 
representantes da Nova Zelân-

dia, Ilhas Fiji, Kiribati, Samoa, Ilhas Sa-
lomão, Papua Nova Guiné, Bougainvil-
le e Austrália, escolhidos como líderes 
e animadores da fé em sua comunida-
de, se reuniram e conviveram durante 
quatro dias para partilhar conheci-
mentos e experiências da vida marista 
futura. O curso foi como uma versão 
do realizado em Roma no mês de maio 
de 2015. Proporcionou aos partici-
pantes a oportunidade de aprofundar 
sua compreensão do Carisma Marista, 
a teologia atual do discipulado e a 
responsabilidade que os maristas têm 
na Igreja. Foi um desafio à maneira de 
compreender o que é ser apóstolos 

maristas, místicos e profetas para nosso tempo. Foi aprofundado o verdadeiro 
sentido da vocação e do caminho a seguir para crescer dentro dela. Houve tem-
po para analisar possíveis processos vocacionais eficazes para o crescimento da 
vida marista. “No entorno tranquilo e bonito do Centro de Espiritualidade Santa 
Teresa, convivemos, dançamos e cantamos, rezamos juntos e abrimos nossos 
corações às realidades nossas e dos outros da região da Oceania”.

No dia 05 de dezembro, 8 leigos 
e leigas maristas da comuni-
dade leiga Caná, em uma cele-

bração significativa, manifestaram seu 
compromisso e deram o passo rumo à 
etapa de Aprofundamento do itinerá-
rio vocacional laical. Esta comunidade 
é a primeira constituída por leigos, 
que nasceu depois da Experiência de 
Formação Conjunta da Região Cone 
Sul. Desde então começaram a ca-
minhar em comunidade, partilhando 
vida e oração, orientados pelo projeto 
comunitário, ajudando-os a iniciar um 
caminho de crescimento humano-cris-
tão no interior da Família Marista, sen-

do fiéis ao sonho de nosso Fundador. O grupo de leigos é acompanhado pelos 
Irmãos Saturnino Alonso, Patricio Pino, Oscar Montenegro, José Ticó e Rafael 
Herrero.

Encontro dos codiretores nas Ilhas Salomão

Dentro da missão dos codiretores, uma vez por ano 
se tenta conhecer experiências significativas em 
relação ao caminho laical e de comunhão, assim 

como apoiar e promover o sentido de comunidade ma-

rista internacional. O encontro de todo o Secretariado 
em Sidney possibilitou esta visita dos codiretores às Ilhas 
Salomão (Melanésia). Foram visitadas as comunidades 
de Honiara e Vanga Point. Os Irmãos estão presentes em 
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Assembleia do Movimento Champagnat
Brasil Centro-Norte

escolas com regime de internato para meninos e meni-
nas a partir de 12 anos, especialmente em zonas rurais. 
O singular de sua experiência é que Irmãos, professores 
e estudantes vivem todos em um mesmo campus. Os 
professores vivem com suas famílias em diferentes casas. 
Há espaços comuns de encontro, em especial a casa da 
comunidade dos Irmãos. Alguns professores se sentem 
fortemente impregnados pelo espírito marista. Entre eles 
há pessoas de diferentes denominações cristãs. Com mui-
ta naturalidade vivem a dimensão comunitária entre uns 
e outros. Irmãos, Leigas e Leigos vivem com simplicidade, 
partilhando oração, levando adiante sua missão, parti-
lhando sua vida. Um profundo agradecimento pelo belo 
testemunho de Ruth, Abraham, Ir. Mark, Collin, Theresa, 
Abraham, John, Sarah e Ir. David (Tenaru, Honiara) e a Ir. 
Sixtus, Ir. Henry, Raimond, Carlos, Syphora, Charlie, María 
e Alexia (Vanga Point).

De 31 de outubro a 02 de novembro, celebrou-se 
em Belo Horizonte a IV Assembleia Provincial 
do Movimento Champagnat da Família Marista. 

Com o tema “Manter viva a chama”, o evento reuniu 
representantes de 17 fraternidades da Província para 
avaliar o triênio e eleger a nova equipe de coordena-
ção. A Assembleia também ofereceu um espaço para 
a reflexão e revisão do regimento interno do Movi-
mento Champagnat e para escolher três prioridades 
que guiarão o trabalho da nova equipe e a caminhada 
das fraternidades. Na ocasião, o Ir. Adalberto Amaral, 
assessor provincial, apresentou o processo de revitali-
zação do Movimento Champagnat. O Ir. James Pinheiro 
fez uma explanação sobre o trabalho evangelizador e 
missionário da Província Brasil Centro-Norte. O coor-
denador de animação do laicato, Eder D’Artagnan, 
apresentou uma visão da realidade dos leigos maristas 
na Província e no Instituto.

Roma - Famílias carismáticas em diálogo

Dentro do Ano da Vida Consagrada, a Associação de 
Membros das Cúrias Gerais convocou para os dias 
05 a 07 de novembro, em Roma, um Encontro das 

Famílias Carismáticas nascidas a partir dos carismas funda-
cionais das congregações religiosas. O convite respondeu 
ao interesse de muitas dessas famílias. O encontro contou 
com 155 participantes (dos quais uma terça parte de leigos/
as) de 70 congregações religiosas, representando 52 famí-
lias carismáticas, dentre elas a dos Maristas de Champag-
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Colóquio internacional sobre formação inicial 
em L’Hermitage

Retiro para Irmãos e Leigos em Veranópolis, Brasil

nat. Gianluca Mauriello e Rosa Cicca-
relli (comunidade mista de Giugliano), 
Pep Buetas (Secretariado de Leigos do 
Instituto) e o Ir. Pau Fornells (Secretá-
rio do Superior Geral) representaram 

nossa família. Foi a primeira vez que as 
Cúrias Gerais promovem um encontro 
com essas características, responden-
do assim ao chamado feito pelo Papa 
Francisco às congregações religiosas 

para contemplar o momento atual da 
Vida Consagrada também em relação 
ao laicato, como expressão ampla 
dos carisma que o Espírito suscitou 
na Igreja.

Seis leigos, representando as 
grandes regiões do Instituto, 
foram convidados para o Co-

lóquio sobre formação inicial dos 
Irmãos. Tiveram a oportunidade de 
oferecer seus testemunhos em re-
lação à certeza de que fala o docu-
mento EMM 17: “nossas respectivas 
vocações se iluminam mutuamente”. 
Convencidos de que a identidade 
do Irmão e do Leigo se ilumina e 
enriquece na partilha de vida, ex-
pressaram algumas implicações para 
a vida do Irmão que derivam deste 
caminho partilhado, motivando um 
diálogo conjunto. As conclusões do 
Colóquio oferecem novas maneiras 

para a comunhão em espaços de formação, tanto na formação inicial como 
na permanente.

Irmãos e Leigos Maristas 
da Província do Rio Gran-
de do Sul participaram do 

Retiro para Irmãos e Leigos 
– experiência de aprofunda-
mento, de 05 a 08 de novem-
bro, em Veranópolis. O retiro 
foi organizado pela área de 
Espiritualidade e Patrimônio 
Marista da Coordenação de 
Vida Consagrada e Laicato 
da rede marista. Participaram 
43 pessoas, não somente do 
Rio Grande do Sul, mas tam-
bém das outras Províncias 
Maristas do Brasil e da UM-
BRASIL, que juntos criaram comunhão 
e partilharam momentos de escuta e 

reflexão, sobretudo no tema do apro-
fundamento da nova relação entre 

Irmãos e Leigos. Sob o tema 
Juntos, um novo começo, o 
retiro foi orientado pelo Ir. 
Javier Espinosa, Diretor do 
Secretariado de Leigos do 
Instituto, que proporcionou 
momentos de reflexão, ora-
ção e partilha sobre os cha-
mados de Deus e do Institu-
to relacionados à comunhão 
entre Irmãos e Leigos e ao 
intercâmbio de experiências 
no mundo marista. O re-
tiro reforçou a relação de 
comunhão e incentivou os 
participantes a buscar novos 

horizontes e iniciativas para partilha-
rem a vida.
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protagonista na missão. Den-
tre as Recomendações dadas 
ao Conselho Provincial: Fa-
vorecer a comunhão entre 
Irmãos e Leigos. A Província 
Brasil Centro-Norte, quanto 
à dimensão da Vida Consa-
grada e Laicato, escolheu es-
ta prioridade para o triênio: 
Fortalecer a vida consagrada 
e o laicato marista, intensifi-
cando a formação conjunta, a 
cultura e o acompanhamento 
vocacionais, com ênfase na 
mística, na vida fraterna, na 

missão profética e em novas presenças junto aos Mon-
tagnes de hoje.

Propostas dos Capítulos Provinciais

Documento do Secretariado de Leigos

Assembleia provincial em Guardamar
Província Mediterrânea

Cerca de 100 participantes (quase 
o mesmo número de Irmãos e 
Leigos) provenientes dos qua-

tro países que compõem a Província 
– Espanha, Itália, Líbano e Síria – se 
reuniram em Guardamar, de 05 a 08 
de dezembro, sob o tema “Com você 
200+”. Em uma das dinâmicas finais 
sobre Gestos para sonhar: Loucuras 
várias, estas foram algumas das lou-
curas: Afirmamos de maneira direta e 
sem medo a vocação do Irmão e do 
Leigo Marista, e acompanhamos este 
processo. Cuidamos do acompanha-
mento e da formação dos Maristas de 
Champagnat (pessoal e comunitaria-
mente) comprometidos em quaisquer 

destas loucuras. Dedicamos para isso recursos humanos e materiais. Mostramos 
ao Irmão Provincial nossa disponibilidade para estar a serviço da Província e 
do Instituto. Fomentamos a internacionalidade de nossa província com a expe-
riência de estar em outros países. Nossos currículos contêm a educação para a 
interioridade e para a solidariedade.

No mês de dezem-
bro passado acon-
teceram os Capí-

tulos Provinciais da Brasil 
Centro-Norte e Brasil Sul-
-Amazônia, para os quais 
foram convidados vários 
leigos. Ressaltamos algu-
mas conclusões de seus 
planos para o próximo 
triênio. Na Província Brasil 
Sul-Amazônia estas foram 
as Recomendações pa-
ra os leigos e leigas: 1. 
Ser profeta de um novo 
começo, em comunhão com os Irmãos. 2. Viver com 
profundidade e compromisso o Carisma Marista, sendo 

Acaba de ser apresentado na página web do Insti-
tuto – Leigos o documento intitulado AO RITMO 
DO ESPÍRITO (Inglês e Espanhol: http://www.

champagnat.org/330.php?a=2&id=4375). Em suas pá-
ginas está descrito o processo laical vivido no Instituto 
por meio das propostas surgidas dos Capítulos Gerais e 

http://www.champagnat.org/330.php?a=2&id=4375
http://www.champagnat.org/330.php?a=2&id=4375
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Vida partilhada em uma comunidade mista

dos grandes encontros internacionais, a partir de 1985. 
Quer ser memória agradecida ao Espírito do Senhor que 
foi guiando esse processo ao longo dos anos. Nele se 
constata o crescimento progressivo na percepção do 
Carisma Marista como dom de Deus para Irmãos e Lei-
gos. A história de comunhão registrada no documento 

está impulsionando a novas implicações, tanto para Ir-
mãos quanto para Leigos, que tornem possível um “novo 
começo” com paradigmas novos para a vocação laical, 
os processos comuns de formação de Irmãos e Leigos, 
a nova maneira de ser Irmão e as possíveis formas de 
associação laical.

A comunidade de L’Hermitage vive a experiência de Irmãos e Leigos partilharem o Carisma Marista dentro dos ritmos 
diários de fraternidade, oração e missão. Na experiência se integram línguas, culturas, vocações, províncias e nações 
diferentes. As duas leigas, Marta e Zuni, nos oferecem o testemunho do que estão vivendo. De seus lindos testemu-

nhos destacamos alguns parágrafos.

Ambas destacam o aspecto vocacional, como leigas maris-
tas. Assim se expressa Marta: 

Há três anos cheguei a L’Hermitage com uma mala de 23 quilos e 
a alma cheia de sonhos; meu desejo de doar meu tempo ao serviço, 
a alegria de recomeçar um caminho novo em minha vida cristã e de 
buscar a vontade de Deus me trouxeram ao coração de Marcelino 
para compreender o que significa uma vida entregue toda a Deus; 
sabia que viveria em comunidade, mas ainda faltava descobri-la. 
Este tempo tem sido uma maravilhosa oportunidade de escutar o 
chamado de Deus, para buscar e encontrar o que significa minha 
vocação como leiga marista e dar passos para entregar minha vida 
à missão marista. 

Nas palavras de Zuni: 

Faz dois anos que vivo em L’Her-
mitage. Depois desse tempo con-
sidero a experiência como um 
presente de Deus e do Instituto. 
Sem renunciar à minha condição 
de leiga, vivo o Carisma herdado 
de Marcelino e transmitido por 
gerações de Irmãos; vivo-o em 
comunidade que reza unida e está 
a serviço das pessoas e dos grupos 
que vêm à casa. Hoje posso dizer 
com certeza: Sou uma cristã com 
coração marista! Por quê? Porque, 
ao olhar o caminho percorrido, 
vejo de que maneira a proximidade educativa com os Irmãos foi 
me introduzindo no conhecimento do Carisma Marista e no amor 
por ele. Essa dupla experiência foi me transformando na pessoa 
que agora sou. Vivo com alegria minha vocação de leiga marista 
solteira.

As duas acentuam igualmente a experiência mista e interna-
cional. Assim diz Zuni: 

Dou graças a Deus pelo presente do Carisma de Champagnat 

que hoje me permite viver em comunidade, partilhando oração, 
formação e missão em um ambiente fraternal. Sou feliz amando 
o que faço, o que vivo como minha própria opção de vida cristã, 
ser, sentir-me e atuar na família marista. Minha pequena fonte 
de origem paraguaia aumentou seu curso e, unida a meus oito 
irmãos e irmãs de comunidade, verte sua água no Gier. A vida em 
L’Hermitage me faz estar aberta à presença de Deus, partilhando 
as preocupações e alegrias com as pessoas próximas ou com os 
peregrinos que encontro em meu caminho. 

Essa riqueza comunitária é assim expressa por Marta: 

A vivência da internacionalidade tem me ajudado a confirmar que 
as diferenças dos demais me comple-
mentam e enriquecem, me ajudam a 
ser eu mesma. Esta situação torna 
necessário renovar o sentido de fra-
ternidade por meio do diálogo, do 
perdão, do respeito e da partilha. A 
vida com os Irmãos tem me ajudado 
a valorizar sua vocação, sua entrega 
radical, a alegria do serviço do jeito 
de Maria. Isto é, sem dúvida, uma 
motivação para minha vida laical. E 
é certo que nossas vocações se ilumi-
nam na partilha de vida. Maria tem 
sido um modelo de fé e serviço em 
minha vida, a ela entrego o quarto 
ano de vida em L’Hermitage para 
que eu seja capaz de descobrir novos 

caminhos na missão, na entrega e na fraternidade.

Marta e Zuni se identificam com o espírito deste número do 
Em torno da mesma mesa: 

“A algumas de nós, Deus nos tocou e nos deu um coração marista. 
Certamente foi iniciativa de Deus, mais que decisão nossa. Não 
podemos viver de outra maneira, somos maristas.” 

As duas são leigas maristas felizes por sê-lo.



Janeiro de 2016 Boletim do Secretariado dos Leigos

9

Congresso da vida religiosa da América Latina 
e Caribe (CLAR)

O Congresso aconteceu em junho do ano passado, 
em razão do Ano da Vida Consagrada. O Secre-
tário Geral da Conferência, Pe. Gabriel Naranjo, 

assim se expressou sobre a experiência do congresso 
realizado em Bogotá: “O Congresso confirmou uma no-
vidade que a CLAR vem vislumbrando: é necessária uma 
Vida Consagrada pobre e para os pobres, o que implica 
uma aposta antropológica e teológica, como afirmaram 
Aparecida e os dois últimos Papas, com novos matizes 
intercongregacionais e intergeracionais, que enriqueçam 
os carismas. Neste mesmo sentido, poderíamos falar de 
processos de animação e de formação mais humanizan-
tes e humanizadores, ou da insistência na consolidação 
de novas experiências, com a participação ativa dos 
leigos. Sobre este aspecto, é interessante constatar que 
o futuro da VC também tem a ver com uma abertura 
para favorecer a presença dos carismas nos leigos. Os 
carismas já não estarão ligados ao hábito religioso, mas 
ao seguimento de Jesus, do qual os leigos podem ser 
exemplos realmente paradigmáticos. Quando a Vida 

Presentes nas periferias

O processo de revitalização do Movimento Champagnat, iniciado há quase quatro anos, tem promovido o intercâm-
bio de experiências entre as mais de 260 fraternidades do Instituto. Este processo tem permitido conhecer os 
compromisso silenciosos mas profundamente missionários de muitos membros do Movimento. Eles e elas estão 

presentes sistematicamente em centros sociais, paróquias, abrigos... ali onde podem oferecer um pouco de amor e pre-
sença marista. A página web do Instituto apresentará alguns destes belos testemunhos. Aqui fazemos eco de um deles:

El Salvador: Irmãos para partilhar  
sorrisos e esperança

Somos a Fraternidade “Nova Esperança”, do Liceu Salva-
dorenho na cidade de San Salvador. Nascemos no ano de 
2006. Hoje em dia somos 18 fraternos. Nosso estilo de 
vida em fraternidade se define por viver a vida em Família, 
Oração, Formação e, é claro, Apostolado. Atualmente vi-
vemos dois apostolados em fraternidade, que chamamos 
carinhosamente “La Merced” e “Michapita”. Hoje relatare-
mos um pouco sobre nossa família em “La Merced”.

No centro de San Salvador está a paróquia de La Merced, 
em frente da qual o pároco instalou um dormitório público 
chamado “Abrigo Divina Misericórdia”, que acolhe à noite 
pelo menos 30 homens adultos e anciãos que não têm 
família que os acolha. Durante o dia eles caminham por 

Consagrada se abre a eles, ganha o Carisma, ganham os 
espaços de realização vocacional e ganham as vocações 
específicas”.

conta própria, buscando um trabalho digno e, pelo menos, 
um prato de comida. Quando chega a noite, a única coisa 
que desejam é descansar em um lugar que os proteja dos 
perigos da rua. Foi aqui que nosso apostolado começou 
em 2013, como um serviço para partilhar alimentos, pois 
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É necessário preservar o vigor do carisma

PARA REFLETIR

Em primeiro lugar, é necessário preservar o vigor do carisma: que não se 
perca esse vigor! Vigor do carisma! Renovando sempre o “primeiro amor” 
(cf. Ap 2,4). De fato, com o tempo aumenta a tentação de contentar-se, 

de paralisar-se em esquemas tranquilizadores, mas estéreis. A tentação de en-
jaular o Espírito: esta é uma tentação. Sem dúvida, “a realidade é mais impor-
tante que a ideia” (Evangelii Gaudium, 231-233); ainda que certa institucionali-
zação do carisma seja necessária para sua própria sobrevivência, não se deve 
iludir que as estruturas externas possam garantir a ação do Espírito Santo. A 
novidade de vossas experiências não consiste nos métodos nem nas formas, 
por importantes que sejam, mas na disposição em responder com renovado 
entusiasmo ao chamado do Senhor: é esta audácia evangélica que permitiu o nascimento de vossos movimen-
tos e das novas comunidades. Se se defendem as formas e os métodos por si mesmos, estes se convertem em 
ideologias, distantes da realidade que está em contínua evolução; fechados à novidade do Espírito, terminarão 
por sufocar o próprio carisma que os gerou. É preciso voltar sempre às fontes dos carismas, e reencontrareis 
o impulso para encarar os desafios..

Papa Francisco aos participantes do III Congresso Mundial dos Movimentos Eclesiais e Novas Comunidades

foi a primeira necessidade detectada. Nosso carisma tam-
bém nos leva a iniciar com uma oração e uma mensagem 
que lhes fale do amor de Deus e da Boa Mãe. Este aposto-
lado, hoje, é mais que um serviço à nossa comunidade: ao 
ver seus rostos nos solidarizamos com seus sofrimentos, e 
oferecer uma mensagem de Deus faz com que nos sorriam 
em meio à sua dor. Temos aprendido muito com eles. To-
dos desejam levantar suas mãos e partilhar, nos falam do 
que vivem, de suas esperanças e que, na doença, solidão, 

preocupações e angústias, nos esperam para que lhes 
falemos da palavra viva de Deus, e que os tratemos como 
família. Esta abertura tem nos permitido transmitir-lhes 
temas como “respeito” e “convivência com os outros”; 
também cuidamos da saúde deles e lhes entregamos rou-
pas e artigos de primeira necessidade, além de levá-los 
para passear de vez em quando. Estes são nossos irmãos 
com quem, no dia de hoje, também partilhamos sorrisos 
e esperança.

Provincia Ibérica
Promover e acompanhar a vocação marista

No Capítulo da Província Ibérica foram convidados 10 leigos

os participantes estabeleceram as seguintes prioridades 
para o próximo triênio: Promover e acompanhar a vocação 
marista, consagrada e laica, em todas as suas etapas e ex-
pressões, cuidando dos processos pessoais e comunitários; 
Intensificar a comunhão irmãos-leigos e a busca de novas 
realidades comunitárias que revitalizem e tornem visível o 
carisma marista; Potencializar a dimensão carismática e os 
processos educativos inovadores nas obras; Priorizar na 
ação evangelizadora a atenção e o serviço aos Montagne 
de hoje.




