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Acoger la vida
Sostener el futuro

Do Secretariado

Introdução

“O processo de revisão das Constituições que está sendo realizado nestes tempos, com uma grande participação dos 
Irmãos, pode ser uma excelente ocasião para valorizar e expressar de que maneira este novo contexto de família ca-
rismática afeta nossa própria identidade no seio da Igreja” (Ir. Emili, Fourvière: a revolução da ternura).

Esta frase do Ir. Emili me inspira para a introdução deste novo Boletim. Os encontros e eventos aqui desenvolvidos apon-
tam para o caminho de comunhão que está sendo promovido no Instituto. Na casa comum do carisma e em torno da 
mesma mesa, temos a certeza de que nossas vocações específicas de Leigos e Irmãos, sem se confundirem, iluminam-se 
mutuamente, e somos uns para os outros uma constante fonte de riqueza. A compreensão e beleza de cada uma de nossas 
vocações crescem na partilha de vida. A comunhão reforça nossas identidades, mas ao mesmo tempo nos congrega em 
uma nova família de seguidores de Jesus ao estilo de Maria. Por isso acredito que as novas Constituições têm a possibilida-
de de introduzir novos parâmetros institucionais e vocacionais para os Irmãos, no que se refere à comunhão Irmãos-Leigos.

Em outras palavras, o seguimento de Jesus e o carisma recebido são o chão comum para Irmãos e Leigos. A missão única 
da Igreja é compartilhada por uns e outros. Mas esta vocação que nós Irmãos compartilhamos nos permite abrirmo-nos 
a formas novas de viver o Carisma Marista a partir do âmbito secular e a descobrir ainda mais a riqueza do próprio dom 
carismático, expressado em novos matizes da fraternidade, espiritualidade e missão maristas. As novas Constituições de-
veriam oferecer estas novas referências de vida marista, que desenhem traços novos da identidade do Irmão. Os Leigos e 
Leigas Maristas podem oferecer uma bela ajuda para este caminho.

Fraternalmente,
Javier Espinosa, FMS.

Abrindo caminhos para o Carisma Marista
Província do Canadá

A Assembleia de Leigos e Ir-
mãos, realizada no final do 
mês de abril na Província do 

Canadá, à qual foram convidados 
Pep e Javier, permitiu a realização 
de diferentes encontros do Secre-
tariado com os diversos grupos que 
estão tornando possível a abertura 
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Promessa e engajamento
Encontro de formação em Notre Dame de l’Hermitage

de novos caminhos para o Carisma 
Marista nesta província. O contexto 
canadense, em nível social, religioso 
e marista, está oferecendo grandes 
desafios que têm relação com os 
projetos de missão fora dos centros 
educativos; com a identidade de um 
grupo de animação cuja chave é o 

testemunho marista, como foram 
anteriormente as comunidades de 
Irmãos; com a Associação de Leigos, 
cuja estrutura poderá sustentar-se 
no futuro com a qualidade de vida 
marista dos que dela fazem par-
te. Apareceram também os desafios 
da abertura à internacionalidade, da 

aposta nos jovens, da nova lingua-
gem religiosa e da continuidade com 
a “espiritualidade do abandono e da 
esperança” por parte dos Irmãos. 
Estes novos caminhos que se abrem 
no Canadá podem converter-se em 
referência de novidade para o Ins-
tituto.

Há 4 anos, um fim de semana de formação é 
proposto a todos os maristas da França, Lei-
gos e Irmãos. De 2 a 4 de abril deste ano, a 

equipe de coordenação da pastoral vocacional da 
França organizou o encontro, que teve como tema a 
Promessa e o Engajamento. Cerca de 40 leigos e ir-
mãos responderam ao convite e se encontraram para 
partilhar, escutar e meditar. No primeiro encontro, cada 
um se apresentou por meio de um símbolo que, em 
si, ilustrava um caminho pessoal muito rico. Através 
dessa dinâmica, percebeu-se que no coração de cada 
um se faz presente a Promessa dos primeiros maristas, 
em Fourvière. Em seguida, foram apresentados três 
testemunhos que sublinham uma escolha de vida: en-
gajamento no mundo da educação, da empresa e da 
família. As apresentações tocaram os corações e pro-
vocaram uma reflexão profunda em quem os escutou. 

Encontro em Guadalajara, México

Aproveitando uma viagem do Ir. Javier, representantes 
das províncias do México se reuniram em Loma Bo-
nita, Guadalajara, para dialogar sobre os processos 

laicais que estão sendo vividos tanto em nível de Instituto 
como no México. Foi tempo de dar a conhecer projetos e 
boas práticas da animação laical, assim como de aprofun-
dar a proposta do Conselho Geral em relação ao itinerário 
vocacional marista. Também dialogaram sobre os grandes 
temas de reflexão para o encontro das Comissões Conti-
nentais no mês de outubro, em L’Hermitage. A experiência 
de buscar juntos respostas aos desafios deste tempo ru-
mo a um futuro de comunhão, de maneira interProvíncial, 
motivou o desejo de continuar com estes encontros. O Ir. 
Miguel Ángel, Províncial do México Ocidental, acompanhou 
a reflexão do grupo.

No final, cada um redigiu sua promessa, que guiará os 
próprios passos. 
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Encontro de reflexão sobre a nova relação
Província Brasil Sul-Amazônia 

Pesquisa sobre a experiência laical do Carisma Marista

Cerca de 60 participantes de  
13 fraternidades se reúnem em Luján
Província Cruz del Sul

O encontro possibilitou a integração dos membros do 
Movimento Champagnat, o enriquecimento mútuo 
por meio do intercâmbio de experiências e sentir 

que estas comunidades maristas são parte de um movimen-
to maior, onde muitos corações vibram com o carisma de 
Champagnat, aumentando seu sentido de pertença à obra 
marista. O Ir. Emili, em uma vídeo-mensagem, expressou 
seu desejo de que, “como pequenas comunidades cristãs 
maristas, oxalá sejam capazes de promover a revolução 
da ternura”. O objetivo do encontro foi continuar com o 
projeto, iniciado no ano anterior, de impulsionar e estimular 
os apostolados concretos que as fraternidades realizam, 
enfatizando o ser contemplativos na ação.

Em um clima de comunhão e em sintonia com os 
chamados do Instituto, 40 Leigos e Irmãos parti-
ciparam, no dia 02 de junho passado, do primeiro 

encontro de reflexão sobre a nova relação, realizado no 
Centro de Patrimônio e Espiritualidade de Viamão/RS. Con-
taram também com a presença de participantes das outras 
províncias brasileiras e da UMBRASIL. O diálogo do grupo 
foi centrado nestes temas: formação conjunta, itinerário 
vocacional e formativo, pertença e vinculação laical. Os 
participantes avaliaram a proposta do Conselho Geral de 
definir um caminho ou itinerário vocacional para Leigos e 
Leigas Maristas.

Como os leigos e leigas vivem o 
Carisma Marista nas diferentes 
regiões do Instituto? Esta per-

gunta resume o tema escolhido por 
Eder D’Artagnan, coordenador do lai-
cato da Província Brasil Centro-Norte, 

para seu trabalho de finalização da 
pós-graduação em Carisma e Princí-
pios Educativos Maristas, promovida 
pela Rede Marista Internacional de 
Instituições de Ensino Superior e de-
senvolvida pela Pontifícia Universidade 

Católica do Paraná – PUCPR, no Brasil. 
Eder enviou um questionário virtual 
para os participantes do Curso para 
Animadores Leigos, realizado pelo Se-
cretariado de Leigos do Instituto, na 
Casa Geral, de 19 de maio a 02 de ju-
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Quais são os traços que nos definem como Maristas?
Assembleia Provincial do Canadá

nho de 2015. As respostas de 26 parti-
cipantes fundamentaram a elaboração 
do artigo “Conutridores do Carisma: Os 
leigos e leigas maristas”. Segundo Eder, 
“o artigo deu trabalho, 26 questioná-
rios em três línguas, mas foi muito gos-
toso de fazer. Os participantes foram 
generosos na partilha de suas vivências 
e me trouxeram novamente ao cora-
ção a experiência intensa de reflexão, 

convivência e partilha que vivemos 
durante o curso. É muito enriquecedor 
perceber os aspectos comuns e espe-
cíficos na maneira como os Leigos, Lei-
gas e Irmãos vivem o Carisma Marista, 
e como isso vai se convertendo em um 
caminho para o futuro de comunhão 
do Instituto.” O texto pode ser encon-
trado na página Web do Instituto.

Nos dias 28 e 29 de abril, um 
grupo de Irmãos e Leigos 
se encontrou para refletir 

e dialogar sobre o significado de 
ser Marista hoje na província e no 
mundo. As perguntas que moti-
varam a reflexão: Como podemos 
reconhecer um Marista? Quais são 
os traços que nos definem, nos 
diferenciam e nos movem? Seja-
mos Irmãos ou Leigos, homens 
ou mulheres, jovens ou adultos, 
crentes ou não-crentes, quais 

são os traços comuns que nos 
unem? Para a Província não foi 
a primeira assembleia provincial, 
mas foi, sim, a primeira vez que 
em uma assembleia se refletia 
sobre a perenidade do Carisma 
Marista de maneira conjunta, Ir-
mãos e Leigos, como parceiros 
com uma responsabilidade co-
mum. Foram 43 participantes, 
com uma metodologia de inter-
câmbio por mesas, até chegar a 
um consenso.

Visita à Província África Centro-Leste

Durante duas semanas, de 29 de maio a 12 de junho, 
os membros do Secretariado de Leigos, Pep Buetas, 
Sylvain R. e Javier, visitaram boa parte das comunida-

des da Província África Centro-Leste. O objetivo da visita foi 
conhecer a realidade dos grupos laicais e as possibilidades 
da província quanto ao caminho de comunhão, assim como 
motivar o início de experiências ou reafirmar processos. Os 
desafios que apareceram foram parte da visita: como é o 
desafio da formação, do acompanhamento aos grupos por 
parte dos Irmãos, da comunicação em rede entre os grupos 
da Província, da descoberta da riqueza deste caminho para 
a vocação dos Irmãos, das possibilidades de enriquecer o 
carisma com novos matizes. Também apareceu fortemen-
te o chamado a um processo regional de apoio mútuo, 
sentindo-se, ao mesmo tempo, em comunhão com os 
processos do Instituto. Assim se expressou um membro do 
Secretariado: “Ao falar de Kinshasa, Kisangany, Bobandana, 
Mururu, Save, Byimana, Kigali y Mwanza, reconhecemos 

mais rostos de Irmãos, Leigos e Leigas que também olham 
para o futuro como comunhão de corações, promovendo 
um novo começo”.

http://www.champagnat.org/shared/bau/Conutridores_Carisma_DArtagnan_ES.pdf
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Encontro com a Comissão Laical da Província Ibérica

“Nós Maristas”, discernindo o caminho a seguir
Província da Austrália

No mês de junho o Ir. Javier participou em Zaragoza, 
Espanha, de uma manhã de reflexão com a Comis-
são Laical da Província Ibérica. Na primeira parte 

dialogaram sobre a dinâmica e organização da Comissão, 
sua história e projetos. Aprofundaram os processos de vin-
culação, a proposta de espiritualidade, os grupos maristas... 
Dentre os materiais elaborados pela Comissão, apresen-
taram o mais recente: “Comunidades cristãs maristas de 
referência em nossas obras”. Em um segundo momento, 
compartilharam sua visão a respeito das propostas que 
atualmente são refletidas no Instituto, a partir do Secreta-
riado de Leigos, fundamentalmente em relação ao Itinerário 
vocacional e caminhos de associação. O resultado foi um 
encontro muito fraterno e de rico intercâmbio.

Mais de 50 participantes do en-
contro que acontecerá de 03 a 
08 de outubro em L’Hermitage, 

membros das Comissões Continentais 

e convidados, vêm refletindo desde 
o início do ano sobre diversos temas 
apresentados pelo Secretariado, com 
a finalidade de elaborar algumas pro-

postas para o Capítulo Geral. Com as 
contribuições que estão sendo envia-
das, será elaborado um documento de 
trabalho, base da reflexão em L’Hermi-

A caminho de L’Hermitage

Em um verdadeiro espírito de comunhão, muitas co-
munidades maristas de toda a Austrália acolheram 
recentemente as reuniões regionais semestrais da 

emergente Conferência Australiana da Associação Marista 
de São Marcelino Champagnat. A Associação Marista fo-
menta a pertença e conexão com a vida e a missão maris-

tas, que estão sendo promovidas de muitas maneiras em 
todo o Instituto. A Associação oferece um espaço dentro 
da Igreja para os Irmãos e outras pessoas que, atraídas pela 
espiritualidade marista, querem viver o Evangelho na vida e 
promover uma nova relação entre Irmãos e Leigos.

Nas reuniões regionais, centenas de Maristas têm se reu-
nido para refletir sobre o novo documento de orientações 
estratégicas para a Associação: “Nós Maristas. Nossas 
esperanças e prioridades 2016-2018”. O documento é fru-
to de um processo de doze meses, e um momento-chave 
da sua elaboração foi a Assembleia da Missão Marista, 
celebrada em agosto de 2016, em Mittagong. Os encon-
tros regionais foram também uma oportunidade para que 
os Maristas de diferentes procedências rezassem juntos 
como uma comunidade de fé e para reconhecer formal-
mente as novas pessoas que expressaram seu interesse 
pela Associação.



Número 13Boletín Secretariado de Laicos

6

Carta do Ir. Emili Turú, Superior Geral
"Fourvière: a revolução da ternura"

tage. Foi assegurada a representação 
de todos os continentes, mas também 
estarão representadas todas as Unida-
des Administrativas. Será oportunidade 
de crescer em comunhão internacional 
e em uma perspectiva de identidade 

laical na qual se reconheçam leigos e 
leigas do mundo marista. Viver este 
processo em L’Hermitage tem ainda 
como objetivo viver uma experiência 
de aproximação das fontes para um 
novo começo, todos juntos. As regiões 

América e Europa têm programado um 
encontro de coordenadores das co-
missões laicais depois da reunião em 
L’Hermitage. A região América se reúne 
no Equador (novembro) e a Europa, em 
Les Avellanes, Espanha (dezembro).

A carta, como expressa o Ir. Emili, “quer continuar 
animando a comprometer-se na renovação da Igreja, 
desta vez a partir da perspectiva comunitária, que 

reivindica uma participação ativa de todas as pessoas bati-
zadas”. Recorda a Promessa de Fourvière como projeto de 
misericórdia e de ternura. Destaca a dimensão comunitária 
como essencial para toda a vida cristã e, portanto, essen-
cial para a vida marista. Na parte final, oferece a referência 
da família carismática, na qual religiosos, leigos e leigas, sa-
cerdotes, tratam de reviver juntos o carisma que deu origem 
a esta família, para encarnarem juntos o rosto evangélico 
que revela tal carisma e servirem juntos à mesma missão 
eclesial, que já não é unicamente a missão de um Instituto 
particular. A Carta constitui uma bela contribuição para o 
caminho de comunhão empreendido pelo Instituto.

Maristas juntos em Tempos Novos
Província da Austrália

Em maio, 90 lideranças maristas se reuniram em três lu-
gares diferentes para participar de uma experiência de 
formação com o objetivo de capacitar os coordenadores 

locais da Associação Marista de São Marcelino Champagnat, 
Conferência Australiana. Maristas reunidos em Brisbane, Sid-
ney e Melbourne compartilharam suas histórias como coorde-

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3992
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3992
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Aprofundamento do espírito de família 
Kidapawan, Filipinas

nadores locais, dialogaram sobre sua visão a respeito da As-
sociação Marista e se familiarizaram com os últimos recursos 
de formação espiritual que foram desenvolvidos para utilização 
em pequenos grupos. O programa se baseou na experiência de 
formação “Formar o formador”, realizada em Brisbane, em no-
vembro de 2015. Dois dos principais líderes haviam participa-
do do encontro internacional de animadores leigos, em Roma, 
em maio de 2015. Coordenadores locais da Associação Marista 
avaliaram que a experiência foi uma maravilhosa oportunidade 
de conectar-se com pessoas de outras partes da Austrália, um 
tempo de oração e alimento espiritual e um precioso tempo 
de comunidade. Todos se sentiram apoiados e dotados com 
os recursos necessários para dar os próximos passos para o 
crescimento da família marista em suas realidades locais.

Nos dias 11 e 12 de junho aconteceu um encontro do 
Movimento Champagnat em Kidapawan. Encontro 
centrado na oração, na reflexão e na partilha fraterna. 

Foi tempo de revisar planos e programas, particularmente o 
Projeto de Vida do Movimento. O Ir. Willy Lubrico teve tam-
bém a oportunidade de compartilhar com os membros do 
Movimento Champagnat os planos de celebração do Bicen-
tenário Marista, especialmente o Ano Fouvière e o Ano La 
Valla. A presença dos Irmãos Willy, Ador, Emil e Joan e da Ir. 
Sor Iosefa, SMSM, inspirou e enriqueceu o encontro.

Oficina para o grupo de Comunidades Internacionais

O programa de formação para os participantes 
do projeto La Valla 200 incluiu o tema da 
nova relação Irmãos e Leigos baseada na co-

munhão. Nos primeiros passos da experiência for-
mativa, foram dedicados dois dias (19 e 20 de maio) 
para aprofundar esta nova realidade. Ana Sarrate e 
Pep Buetas facilitaram as diferentes sessões com o 
grupo. Enquanto formação teórica, o tema era mui-
to apropriado ao contexto da proposta formativa. A 
prática demonstrou que a nova relação entre Irmãos 
e Leigos realmente constitui um elemento essencial 
no projeto das comunidades internacionais.

Nestas duas jornadas foi proposto um percurso que 
partiu da própria experiência pessoal no caminho 
marista, passou pelo reconhecimento e partilha das 
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experiências existentes nas diversas partes do Instituto e, 
finalmente, refletiu sobre o que as comunidades internacio-
nais podiam contribuir com o caminho de comunhão entre 
Irmãos e Leigos. As conclusões a que chegaram se referiram 
tanto ao nível global (o testemunho oferecido, compartilhar 
plenamente a missão marista, ser sinais proféticos neste 
caminho, etc.), como ao nível da vida cotidiana das próprias 
comunidades (Como geramos espaços de comunicação 

profunda? Como nos enriquecemos com as identidades dos 
demais? Que detalhes são importantes cuidar em uma rela-
ção próxima de vida comunitária? Como posso aprofundar 
e avançar em minha opção vocacional?)

Foram dois dias para que os próprios participantes se conhe-
cessem mais e tivessem o caminho de comunhão como um 
foco de inspiração e de crescimento da vitalidade marista.

Cadernos Maristas 34, maio 2016

O artigo do Ir. Aureliano Brambila, so-
bre a ideia de REFUNDAÇÃO, me pare-
ce complementar bem o precedente, 
pelo fato de juntar origens e tradição 
no conceito de patrimônio. E essa 
reflexão, que situa o laicado como 
elemento maior da refunda- ção, nos 
introduz ao tema principal deste nú-
mero dos Cadernos Maristas: o laica-
do marista. Certamente, esse assunto 
já suscitou muitas intervenções, mas 
os Cadernos Maristas se mantiveram 
discretos sobre isso. Também o ano 
de 2016 nos possibilita oferecer um 
conjunto de reflexões e testemunhos 
que, cada qual a seu modo, avalia essa 
realidade una e diversificada. 

O artigo do Ir. Javier Espinosa,  O 
FUTURO TERÁ NOSSOS OLHOS, en-
cara de maneira muito completa a 
realidade do laicado marista, embora 
sugerindo um futuro construído em 
torno do conceito de Igreja-comunhão 

No  último número de Cadernos maristas foram publicados alguns artigos sobre temas relacionados aos leigos. Assim 
os apresenta o Ir. André Lanfrey:

e, portanto, de um Instituto também 
comunhão. Os Irmãos, de fato, não 
são proprietários de seu carisma; e 
partilhá-lo não é um empobrecimento, 
mas uma chance de renovação. Não 
se trata somente “de alargar o espaço 
da tenda”, mas de construir uma nova. 
Daí a necessidade de repensar nosso 
modelo institucional, com o cuidado 
de chegar a uma organização melhor 
do laicado maristas. 

Heloisa Afonso de Almeida Sousa, ES-
PIRITUALIDADE MARISTA UMA PRO-
POSTA PARA LEIGAS E LEIGOS, nos 
introduz a uma problemática a respeito 
do laicado que corresponde a uma 
interrogação, quase sempre implícita, 
de não poucos Irmãos Maristas: o que 
é que faz um leigo se apaixonar pela 
espiritualidade marista? Será o com-
promisso na missão? Um apelo especial 
de Deus? E quatro leigos maristas (dois 
homens, duas mulheres) nos oferecem 

diversas respostas a essa questão: umas 
predominantemente existenciais, outras 
mais especulativas. Parece-me que mui-
tos leitores poderão aí se encontrar em 
sintonia com um ou outro desses quatro 
testemunhos e até com vários deles.

Curso para acompanhadores na Guatemala

Leigos e leigas do Arco Norte e da Província Cruz del Sur

28 leigos e leigas do Arco Norte e 
da Província Cruz del Sur inicia-
ram, em 08 de julho, um curso 

animado por uma equipe do Instituto 
Centro-Americano de Espiritualidade 
da Companhia de Jesus, com a fina-

lidade de proporcionar módulos de 
formação teórico-práticos, com fer-
ramentas de acompanhamento psi-
co-histórico-espirituais. Este Instituto 
vem oferecendo cursos para formado-
res há muitos anos, com a inspiração 

inicial do Pe. Carlos Cabarrús, sj. Esta 
primeira iniciativa em nível regional 
surge da proposta do Conselho Geral 
para o desenho de um marco global 
do processo vocacional marista e foi 
promovida pela Comissão de Leigos 
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da Província América Central. O curso 
compreende dois módulos presenciais 
de 13 dias (2016 e 2017) e nove meses 
de experiência de Exercícios Espiri-
tuais na vida cotidiana. Os módulos 
presenciais oferecem uma oficina de 
crescimento pessoal, elementos de 
discernimento humano e espiritual, 
ferramentas de acompanhamento psi-
cológico e ferramentas de acompa-
nhamento espiritual e vocacional. Os 
participantes pertencem a 12 países e 
a cinco províncias maristas. Em algu-
mas destas províncias presentes são 
mais de 70 os leigos acompanhados e 
que seguem um itinerário vocacional.

Experiência de formação conjunta
Leigos e Irmãos reunidos em Cuenca (Equador)  
e em Armênia (Colômbia)

A Província Norandina vem promovendo encontros de 
formação conjunta nos três países que a compõem. 
Na Semana Santa, foi realizada a experiência na 

Venezuela e em junho e julho, no Equador e na Colômbia. 
No Equador foram 21 participantes: leigos, leigas, Irmãos e 
postulantes. A mais recente foi em Armênia, com a partici-
pação de 23 leigos e 21 Irmãos. Participaram Irmãos de to-
das as idades; os leigos eram educadores, pastoralistas ou 
membros do Movimento Champagnat. A experiência está 
baseada no diálogo e partilha de vida, além de conteúdos 
teóricos. Leigos e Irmãos se convertem em protagonistas, 
compartilhando a organização e animação da experiên-
cia. Tem uma duração de quatro dias. Adquire relevância 
o diálogo em pequenas comunidades ou grupos de vida, 
experienciando assim o acompanhamento comunitário e a 
complementaridade vocacional. A experiência de formação 
conjunta resulta em uma expressão de comunhão, na qual 
desaparecem preconceitos e medos e se cresce em con-
fiança e valorização mútua de Irmãos e Leigos.

Armenia

Cuenca

A relação Irmãos e Leigos Maristas
Colégio Marista de Sargodha, Paquistão

Uma conferência com o título “A 
novidade no documento Em 

torno da mesma mesa” foi realiza-
da no Colégio Marista de Sargodha, 

Paquistão, nos dias 21 e 22 de ju-
nho. O encontro foi orientado pelo 
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Leigos Maristas participam da  
Segunda Assembleia da Província Ásia Oriental

General Santos, Filipinas

Ir. Teófilo Minga, da Província Com-
postela. Cinco Irmãos, 35 professo-
res e leigos maristas participaram do 
seminário. “Foi uma iniciativa valio-
sa que nos permitiu escutar o outro 
e aprender coisas novas sobre a re-

lação entre Irmãos e leigos”, afirmou 
o Ir. Paul Bhatti. O Ir. Rohail Niamat 
disse que o seminário “veio em um 
bom momento, quando a questão 
da relação entre Irmãos e leigos 
maristas está se tornando crucial 

no mundo marista”. Junto com es-
sas ideias, Anil, que participou da 
II MIMA, em Nairóbi, e Anum Maria 
apresentaram uma relação de seus 
grupos, sublinhando a necessidade 
de outros encontros desse tipo.

Os Irmãos da Província Ásia 
Oriental se reuniram na Se-
gunda Assembleia Provincial, 

celebrada nos dias 13 e 14 de janeiro, 
na cidade de General Santos. Cinco 
leigos foram convidados a participar 
da Assembleia. Quatro deles vieram 
de diferentes obras maristas nas Fili-
pinas, enquanto o quinto é um profes-
sor primário que veio do Setor China. 
Um dos objetivos da Assembleia foi 
fortalecer a estrutura da Província, 
melhorando as seguintes áreas: Mis-
são, Espiritualidade, Promoção vo-
cacional e formação e Relação com 
os leigos. A Assembleia também quis 
subsidiar os participantes a respeito 
das novas orientações do Instituto 
sobre Governo, Animação e Gestão. 
O Ir. Michael Green, da Austrália, apre-

sentou estas orientações. A Assembleia possibilitou uma rica interação entre 
Irmãos e Leigos. Elma Rafil, coordenadora da Comissão de Leigos, apresentou 
o programa de formação laical nas Filipinas. Ela também fez parte do comitê de 
secretaria da Assembleia.
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PARA REFLETIR

Da Carta do Papa Francisco ao Cardeal Marc Oouellet, Presidente da Pontifícia Comissão para a América 
Latina.

Olhar para o Povo de Deus é recordar que todos faze-
mos o nosso ingresso na Igreja como leigos. O primeiro 
sacramento, que sela para sempre a nossa identidade, 
e do qual deveríamos ser sempre orgulhosos, é o batis-
mo. Através dele e com a unção do Espírito Santo, (os 
fiéis) «são consagrados para serem edifício espiritual e 
sacerdócio santo» (Lumen gentium, 10). A nossa primei-
ra e fundamental consagração afunda as suas raízes no 
nosso batismo. Ninguém foi batizado sacerdote nem 
bispo. Batizaram-nos leigos e é o sinal indelével que 
jamais poderá ser cancelado. Faz-nos bem recordar que 
a Igreja não é uma elite de sacerdotes, consagrados, 
bispos mas que todos formamos o Santo Povo fiel de 
Deus. Esquecermo-nos disto comporta vários riscos e 
deformações na nossa experiência, quer pessoal quer 
comunitária, do ministério que a Igreja nos confiou. So-
mos, como frisou o concílio Vaticano II, o Povo de Deus, 
cuja identidade é «a dignidade e a liberdade dos filhos 
de Deus, em cujos corações o Espírito Santo habita 
como num templo» (Lumen gentium, 9). O Santo Povo 
fiel de Deus foi ungido com a graça do Espírito Santo e, 
portanto, no momento de refletir, pensar, avaliar, discer-
nir, devemos estar muito atentos a esta unção.

Muitas vezes caímos na tentação de pensar que o leigo 
comprometido é aquele que trabalha nas obras da Igre-
ja e/ou nas realidades da paróquia ou da diocese, e re-

fletimos pouco sobre o modo como acompanhar um 
batizado na sua vida pública e quotidiana; sobre co-
mo, na sua atividade diária, com as responsabilidades 
que tem, se compromete como cristão na vida públi-
ca. Sem nos darmos conta disso, gerámos uma elite 
laical acreditando que só são leigos comprometidos 
os que trabalham nas realidades «dos sacerdotes», e 
esquecemos, descuidando-o, o crente que muitas ve-
zes queima a sua esperança na luta quotiadiana para 
viver a fé. São estas as situações que o clericalismo 
não pode ver, porque está mais preocupado em do-
minar espaços do que em gerar processos. Portanto, 
devemos reconhecer que o leigo para a sua realidade, 
a sua identidade, por estar imerso no coração da vida 
social, pública e política, por ser partícipe de formas 
culturais que se geram constantemente, precisa de 
novas formas de organização e de celebração da fé. 
Os ritmos atuais são muito diversos (não digo melho-
res nem piores) dos que vivíamos há trinta anos! «Isto 
requer imaginar espaços de oração e de comunhão 
com características inovadoras, mais atraentes e 
significativas para as populações urbanas» (Evangelii 
gaudium, 73). 

Os leigos são parte do Santo Povo fiel de Deus e por-
tanto os protagonistas da Igreja e do mundo; somos 
chamados a servi-los, não a servir-nos deles.


