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Acolher a vida
Construir o futuro

Apresentação

Amigos, chega a vocês este Boletim no final do ano. Uma vez mais, é expres-
são da vida laical presente de tantas formas diferentes nas regiões do Ins-
tituto. Divulgar os principais acontecimentos e processos laicais e crescer 

em comunhão como grande família marista é parte do objetivo a que o Secretaria-
do se propôs para promover este meio de comunicação. Com esta mensagem de 
fraternidade, de mãos juntas, de mesa partilhada, de caminho percorrido, chega a 
vocês este novo número do Boletim.

Para mim, tem um tom de despedida. Neste mês de dezembro termino esta 
missão desenvolvida no Secretariado por mais de sete anos. Em alguns me-
ses, retorno à minha Província América Central. Dediquei umas semanas a 
organizar os arquivos. Pastas e pastas com tantos programas de encontros e 
reuniões por todo o Instituto. Relendo os papéis, encontrei nomes e também 
fotos. Fui relembrando tantas experiências bonitas que vivi nesses anos. Foi 
fácil relacioná-las a rostos, tantos novos rostos que conheci. Surgiu em mim 
um profundo agradecimento ao Senhor porque, com todos esses rostos, 
manifestação de corações maristas, eu vivi um período de minha vida onde 
esteve presente o chamado à criatividade, à busca, ao diálogo e à renovação. 
Minha ação de graças ao Senhor se une ao agradecimento a todas as leigas, 
leigos e Irmãos que contribuíram para que eu vivesse anos de graça e de fe-
licidade.

Fico feliz em recordar o passo significativo dado com a nomeação de um Di-
retor leigo. O gesto está em sintonia com alguns dos processos promovidos nesses anos. Se fomos assumindo nor-
malmente a delegação progressiva da gestão de nossas obras aos leigos, este passo está significando a correspon-
sabilidade na vivência e na transmissão do Carisma Marista para nosso mundo. Com isto afirmamos que a vitalidade 
do Carisma, o novo começo e o futuro marista são compromisso de todos, de todos conjuntamente. Obrigado a Raúl 
Amaya por ter aceitado os desafios que este gesto implica para o caminho de comunhão no Instituto.

Também meu agradecimento a Pep e Agnes como adjuntos do Diretor. A João Luís e Kate, que continuam no grupo. 
A Elias e Ana, que começam agora no Secretariado Ampliado. Estendo meu agradecimento a Tony, Paty, Ana Sarrate, 
Fabiano, Sylvain e Linda, com quem vivi tantos momentos de diálogo e de busca esperançosa.

O Capítulo nos impulsiona de novo a continuar o caminho e a reafirmar os grandes ideais de uma família carismática 
que dá sentido às intuições primeiras de Champagnat de ser transmissores do amor de Deus às crianças e jovens 
mais necessitados. De algum cantinho da América Central, continuarei acompanhando este caminho de futuro para 
o Carisma Marista.

Fraternalmente,

Javier Espinosa, FMS
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Fraternidades do México 
Encontro de animadores das fraternidades maristas

Em janeiro deste ano, os ani-
madores das fraternidades do 
México tiveram seu encontro 

anual para continuarem se apoiando 
no trabalho de acompanhamento às 
fraternidades do país. A equipe de 
Vida Consagrada e Laicato apresentou 
seu novo plano de trabalho, chamado 
“Bem-vindo ao Marista”. É parte de 
um plano de formação para os que es-
tão se iniciando em uma fraternidade. 
Foi apresentado também o esboço do 
novo Projeto de Vida em Fraternida-
de, em um exercício de reflexão e de 
retroalimentação. Os representantes 
da Fraternidade de Irapuato fizeram 
o convite formal para o Encontro Na-

Retiro na África do Sul - Partilhando nosso chamado

cional, a realizar-se nos dias 28, 29 e 30 de outubro, na casa João Paulo II, em 
São João dos Lagos.

Quarenta e cinco membros dos colaboradores das 
cinco escolas maristas da África do Sul se reuni-
ram de 20 a 23 de julho em Hartbeespoort para 

o retiro anual, “Partilhando nosso chamado”. Aconteceu 
no Centro de Retiros Bom Pastor e foi organizado pelo 
colégio marista de Linmeyer, em Johannesburgo. Os par-
ticipantes vieram do Colégio Marista Santo Henrique, em 
Durban; Colégio Marista São José, de Cidade do Cabo; 
e de três escolas de Johannesburgo, Marista São David, 
no bairro Inanda, Marista de Linmeyer e Colégio Sagrado 
Coração. Este ano é o bicentenário do Instituto e marca 
150 anos de educação marista na África. O retiro terminou 
no dia 23 de julho, o 201º aniversário da promessa de São 
Marcelino Champagnat e seus companheiros a Maria no 
Santuário de Fourvière. O Ir. Jude Pieterse, conselheiro 
provincial da África Austral, e Mike Greeff, diretor do Con-
selho de Escolas Maristas da África do Sul, participaram 
do retiro.

Oficinas na América Central e no México

Durante o mês de julho, teve continuidade a experiência das oficinas que o Secretariado começou a realizar nas pro-
víncias desde o começo de 2017. A oficina para a Província América Central foi realizada na Guatemala, enquanto 
as duas províncias mexicanas participaram na Cidade do México. As duas oficinas foram animadas pelo Ir. Javier e 
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Comissão do Laicato da Ásia
Desenvolvendo a espiritualidade marista entre Irmãos e Leigos

Nohemy Pinto, de El Salvador. As contribuições dos participantes foram integradas ao documento de Propostas entregue 
ao Capítulo Geral, no mês de setembro. Foram experiências de participação, diálogo e crescimento na comunhão, assim 
como os encontros anteriores.

México América Central

De 10 a 12 de agosto, a Comissão de Leigos da Ásia 
celebrou sua quinta reunião, no Centro Jesuíta de 
Pesquisas de Tulana, em Colombo, Sri Lanka, para 

continuar desenvolvendo a espiritualidade marista entre 
Irmãos e Leigos na Ásia. Seus seis membros são Agnes 
Reyes, que convocou a reunião, o Ir. Dominador Santiago 
(Ásia Oriental), Elma Rafil (Ásia Oriental), Jude Preman 
(Ásia Austral), Ir. Roshan Silva (Ásia Austral) e Ir. Ismael 
Valls (MDA). Eles se juntaram à equipe de espiritualidade 
da Ásia, composta pelos Irmãos Domingo Lee (Coreia), 
Max Meier (MDA) e Sunanda Alwis (Ásia Austral).

Identificaram objetivos concretos específicos e delinea-
ram propostas para alcançar o objetivo de formar Irmãos 
e Leigos que tenham espiritualidade asiática e sejam pro-
motores entusiastas do “rosto mariano da Igreja” em seus 
respectivos ministérios. O Ir. Sunanda Alwis, coordenador 
dos leigos da Ásia Austral, convidou os membros da Co-
missão de Leigos da Ásia a apoiar os Irmãos e Leigos do 
sul da Ásia que estavam recebendo formação conjunta 
sobre liderança. O Ir. Ismael Valls contou aos participan-
tes do Paquistão, Sri Lanka e Índia sua experiência na 
colaboração missionária e laical na China. Agnes falou 
sobre a vocação dos leigos e Elma deu um testemunho 

sobre ser membro do Movimento Champagnat. Um dos 
participantes destacou que sonham com “Irmãos Maristas 
alegres, mais audazes e mais fortes, e Leigos a serviço, 
todos juntos”.
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Encontro da Rede de Espiritualidade no México
Uma espiritualidade para um novo começo

Durante os dias 5 a 10 de julho, aconteceu na Cidade 
do México, na residência marista Quinta Soledad, o 
XI Encontro Interamericano da Rede de Espirituali-

dade Marista (RED-EAM). Foram 35 participantes Leigos e 
Irmãos, dentre os quais 8 convidados da Província México 
Central. Contamos com a participação do Ir. Javier Espino-
sa, do Secretariado de Leigos. O encontro teve como tema 
“Uma espiritualidade para um novo começo” e como lema, 
“La Valla: inspiração mística de nossas vidas”. Inspirados 
por uma das vertentes da Espiritualidade Marista, foram 
aprofundadas e vivenciadas as “Quatro vias da Espiritua-
lidade Apostólica”: Contemplar Deus em si mesmo; Con-
templar Deus na história e no mundo; Contemplar Deus na 
oração; Sair de si mesmo.

A Rede apresentou, ao final do encontro, algumas pro-
postas para as duas regiões do continente americano, 
que serão enviadas aos provinciais no mês de agosto. 
Foi lembrado também que a RED-EAM vem insistindo na 

criação de equipes provinciais de animação espiritual, 
para ajudar mais na vivência da espiritualidade nas pro-
víncias.

Rumo à comunhão e maior vitalidade
Nossa Senhora de Cotabato, Filipinas

O trabalho de renovação do Projeto de Vida do Mo-
vimento Champagnat da Família Marista (MChFM) 
em todo o Instituto deu grandes passos. Até o 

momento, promoveu-se o apoio à revitalização do Movi-
mento por meio de consultas e apresentação do Projeto 
de Vida revisado aos membros das fraternidades.

A Fraternidade Nossa Senhora de Cotabato participou 
deste processo ao se reunir em 15 de julho de 2017 para 
rezar juntos, conhecer o Projeto de Vida revisado e com-
partilhar reflexões sobre as bênçãos que receberam e os 
desejos de revigorar a vida marista laical. Nas partilhas, 
os membros contaram sobre o forte sentido de família 
que sentem no grupo e que a pertença ao MChFM pro-
porcionou-lhes oportunidades formativas enriquecedo-
ras e reforçou atividades juntos aos pobres. Muitos deles 
expressaram seus desejos de formação permanente, 
aumento do número de participantes e fortalecimento 
maior das relações dentro da fraternidade. Um membro 
expressou: “Eu desejo que, por meio do MChFM, cada 
membro se torne mais zeloso no cumprimento da mis-

são.” Os Irmãos da comunidade de Cotabato estiveram 
presentes e expressaram motivação e apoio às iniciativas 
dos leigos maristas. Os membros afirmaram que, por 
meio do MChFM, a relação de comunhão com os Irmãos 
tem sido aprofundada e nutrida.
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Formação conjunta em Antsirabé, Madagascar
Revitalizando o carisma e a missão

Oficinas em Gana e Camarões
Distrito Marista da África Ocidental

O horizonte da congregação indica que uma de suas 
prioridades é o caminho de uma nova relação en-
tre Irmãos e Leigos. Com a intenção de fomentar 

a relação de comunhão, foram propostos processos de 
formação conjunta para aprofundar a compreensão das 
distintas vocações dos Irmãos e dos Leigos e como ambas 
se complementam na realização de expressões criativas da 
missão marista na Igreja.

No mês de agosto de 2017, a Província de Madagascar 
convocou Irmãos e Leigos para realizar uma experiência de 
formação conjunta. Os 22 Irmãos e 28 Leigos, provenientes 
de seis cidades de Madagascar, participaram dos processos 
que alcançaram o objetivo de promover a reflexão comum 
sobre a descoberta e a vivência da própria vocação, assim 
como a comunhão e a corresponsabilidade na construção 
da vida marista. Os dois primeiros dias proporcionaram um 
intercâmbio comunitário de experiências de fé, gerando 
reflexões que responderam aos desafios de, impulsionados 
pelo novo Capítulo Geral, recriar a vida marista. O terceiro 
dia foi direcionado exclusivamente aos leigos para abordar 
especificamente a necessidade de desenvolver habilidades 
na organização de pequenas comunidades de fé, particular-
mente o Movimento Champagnat da Família Marista.

A experiência de formação conjunta foi facilitada por Agnes 
S. Reyes, animadora leiga da Província da Ásia Oriental, e 
pelo Ir. Sylvain Ramandimbiarisoa, Provincial. Para a maio-
ria dos participantes, foi uma oportunidade de conhecer e 
compreender melhor as vocações específicas e o chamado 
à comunhão para revitalizar nossa missão marista.

Nos últimos dias do mês de agosto, o Secretariado de 
Leigos, em diálogo com o Ir. John Kusi, representan-
te do Distrito na Comissão Africana de Leigos, orga-

nizou duas oficinas de três dias cada em Gana e Camarões. 
Participaram cerca de 50 leigos e leigas e 10 Irmãos. Na ofi-
cina de Gana, esteve presente o Ir. Francis Lukong, Superior 
do Distrito, expressando seu apoio à aposta do Distrito nos 
leigos e na comunhão com os Irmãos. Em Camarões, o Ir. 
Ivo Njongai, coordenador nacional dos leigos maristas, foi 
quem acompanhou a experiência. A equipe animadora foi 
formada por Agnes Reyes, da Ásia Oriental, Ana Sarrate, da 
Província Ibérica, Ir. Spiridion, da Província África Centro-
Leste, e Ir. Javier, do Secretariado. A responsabilidade prin-
cipal esteve nas mãos das duas leigas. Camarões
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Renovação do Secretariado de Leigos

documento com as propostas que serão apresentadas ao 
Capítulo Geral pelo Secretariado de Leigos.

As numerosas perguntas que foram surgindo ao longo da 
oficina manifestavam o interesse despertado pelo tema e 
a motivação dos participantes. Os encontros reavivaram o 
desejo de fortalecer tanto o grupo de leigos de Gana co-
mo os quatro grupos que já existem em Camarões (Bafut/
Bamenda, Tatum, Douala, Mbengwi). Em Camarões foi no-
meada uma comissão coordenadora e foram apresentadas 
as atividades para o próximo ano.

Há que se ressaltar o canto espontâneo, vibrante e harmo-
nioso que surgia em qualquer momento do dia, que pode 
ser apreciado nos vídeos do álbum de fotos. Sem dúvida, 
é uma expressão de corações maristas que manifestavam 
a força e a vitalidade do carisma. Contemplar o canto e 
a dança do grupo promovia o sorriso, o movimento, a 
alegria, a esperança e a fraternidade. Tudo isso dentro 
do compromisso de construir um novo La Valla. Assim, 
foi compreensível o gesto de todo o grupo de Camarões: 
passar diante do altar para que o sacerdote abençoasse 
a pequena lembrança recebida, uma colher de pedreiro. 
Queriam que fosse símbolo do seu desejo de promover o 
futuro.

Gana

Entre os grandes temas aprofundados, destacam-se a 
vocação do leigo na Igreja, a vocação marista laical, os 
processos formativos, a comunhão Irmãos-Leigos e as 
respostas à realidade africana. Um dos dias foi dedicado a 
apresentar o Movimento Champagnat como uma possível 
proposta de caminho marista para os leigos na África. A 
reflexão foi acompanhada pelo estudo dos documentos 
Ser Marista Leigo e Projeto de Vida do MChFM. Também se 
dedicou espaço para a sintonia com as diferentes realida-
des e experiências laicais no Instituto. Foi compartilhado o 

O Conselho Geral, na sessão realizada em Roma antes do Capítulo, nomeou novos membros para o Secretariado de 
Leigos. Dois deles haviam terminado o período de seis anos, mas foram nomeados para uma nova função: Raúl 
Amaya começa como Diretor e Agnes Reyes, como Diretora-adjunta.

Raúl Lorenzo Amaya Rivera

Nasceu em Santiago do Chile no ano de 1967. Pertence à Província Santa Ma-
ría de los Andes. É casado com Lourdes Marcet e pai de dois adolescentes: 
Montserrat e Ignácio. É professor de castelhano e orientador escolar. Fez o Mes-
trado em Acompanhamento Espiritual e também em Gestão Escolar, ambos na 
Universidade Jesuíta Alberto Hurtado. Estudou Patrimônio Marista e, depois, fez 
o Curso de Especialização em Carisma e Princípios Educativos Maristas na Pon-
tifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). Em 2010, atendeu à solicitação 
da Província e do Setor e assumiu a coordenação da Equipe de Espiritualidade e 
Laicato do Chile, função que exerce até agora. Foi, por dois períodos, integrante 
do Conselho de Missão e, por outros dois, do Secretariado Ampliado de Leigos 
e da Subcomissão Americana de Leigos.
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Agnes Segovia Reyes
Agnes, das Filipinas, é graduada em Orientação e Aconselhamento. Tem mes-
trado em Estudos Teológicos e formação em Liderança Pastoral e Gestão para 
a Missão. Atualmente, faz cursos de Espiritualidade e Condução de Retiros na 
Escola Loyola de Teologia, no Ateneu da Universidade de Manila. Agnes foi mem-
bro da Comissão Internacional de preparação do documento Água da Rocha e 
da Comissão de Revitalização do Movimento Champagnat. Ela foi membro do 
Secretariado Ampliado de Leigos e Presidente da Comissão de Leigos da Ásia. 
Foi leiga voluntária da Missão Ad Gentes em 2010. Em seus 23 anos trabal-
hando na Universidade Notre Dame de Marbel, desempenhou várias funções, 
como orientadora, diretora da Faculdade Comunitária Champagnat e diretora de 
pastoral do campus, dentre outras. Atualmente, é coordenadora do laicato na 
Província Ásia Oriental.

Os novos membros são Ana, que representa a região Arco Norte, e o Ir. Elias, representante da África. Ambos iniciam seu 
primeiro triênio no Secretariado.

Ir. Iwu Elias
Ir. Elias Iwu, da Província da Nigé-
ria, nasceu em uma família cristã 
católica de seis filhos, cinco ga-
rotos e uma garota. Seu primeiro 
contato com os Irmãos Maristas 
aconteceu em 1998, quando fez 
seu postulado em Orlu, Nigéria. 
Depois dos votos perpétuos, em 
2008, tornou-se formador no Cen-
tro de Formação Marista em Orlu. 
Em 2011, tornou-se coordenador 
dos leigos maristas da Província da 
Nigéria, função que desempenha até hoje. No momento, 
trabalha como coordenador da Comissão Africana de Ir-
mãos e Leigos. Diretor do Colégio Marista Comprehensive, 
em Onunweke, Ezzagu; coordenador do Patrimônio Espiri-
tual Marista e da Associação de Antigos Alunos Maristas da 
Nigéria. Esteve no grupo de Irmãos que estudou Patrimônio 
Espiritual Marista em Roma, em 2008. Tem mestrado em 
Geografia e Meteorologia, com especialização em Gestão 
Ambiental. Para ele, a vocação laical marista é um com-
promisso pessoal com Deus e um caminho de salvação; 
portanto, é nosso dom para a Igreja.

Ana Isabel Saborío Jenkins
Casada há 29 anos com Alonso Mar-
tén, com um filho, Sérgio, de 25 
anos de idade. Costarriquense da 
Província América Central. Educadora 
licenciada em educação pré-escolar, 
é a atual diretora do Colégio Marista 
de Alajuela, Costa Rica. Mestra em 
Administração Escolar e Psicopeda-
gogia, faz atualmente o Doutorado 
em Educação. Fez, por dois anos, o curso de Especialização 
em Carisma e Princípios Educativos Maristas, promovido 
pelo Instituto. Coordena o projeto de Mestrado Virtual em 
Gestão Educacional proposto pela Comissão Interamericana 
da Missão Marista. Por vários anos participou da Comissão 
Provincial de Leigos. Viveu a experiência de formação em 
Acompanhamento Vocacional desenvolvida pela Comissão 
Provincial do Laicato e é membro da Fraternidade Virgem do 
Pilar.

Filipinas: Irmãos são consultados 
sobre questões acerca do laicato

No dia 23 de julho de 2017, 13 Irmãos se encon-
traram para partilhar reflexões sobre os principais 
documentos acerca dos Leigos Maristas. Foi uma 

oportunidade para Elma B. Rafil, participante da Ásia 
Oriental no XXII Capítulo Geral, na Colômbia, dialogar 
com os Irmãos sobre temas-chave, especialmente a 
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Publicações a caminho
Ser Marista Leigo e Projeto de Vida do Movimento Champagnat

Vocação do Marista Leigo e as Recomendações para o 
Conselho Geral. As ideias partilhadas foram enriqueci-
das com a abertura que perpassou todas as discussões. 
Aprofundando a identidade e o processo de desenvol-
vimento da vocação dos leigos maristas e seu papel, 
percebeu-se que os Irmãos não têm clareza sobre alguns 
temas. Por parte dos leigos, há tensões que se referem 
à dependência em relação aos Irmãos e ao desafio da 
autonomia no contexto da comunhão, dentre outras. 
O fórum de consulta afinou os pontos de discussão e 
forneceu uma referência valiosa para a compreensão das 
perspectivas tanto dos Irmãos quanto dos Leigos.

Os documentos apresentados no último Capítulo Geral sobre os processos carismáticos para leigos e leigas maristas 
foram encaminhados para impressão e publicação em quatro línguas. O escritório de publicações de Roma está 
conduzindo o trabalho. São documentos que ajudam sobretudo os animadores dos processos vocacionais nas 

províncias e querem ser referência de orientações, linguagens e itinerários formativos para os que desejam seguir Jesus do 
jeito de Maria nas realidades do mundo. No momento certo, cada Unidade Administrativa solicitará o número de exempla-
res que deseja para os grupos laicais.

Seminário sobre Carisma e Laicato
Conferência Latino-americana de Religiosos – CLAR.

Durante os dias 15 a 17 de set-
embro de 2017, aconteceu em 
Bogotá, Colômbia, o II Semi-

nário sobre Carisma e Laicato, orga-
nizado pela CLAR. Entre os 80 partici-
pantes, houve três leigos da Província 
Brasil Sul-Amazônia: Edison Oliveira, 
Edson Schirmer e Marcos Broc. Foram 
três dias intensos sob o lema “Saia-
mos depressa ao encontro da vida”. O 
Pe. José María Arnaiz, Marianista, ani-
mou a reflexão do seminário. Alguns 
elementos destacados: Compartilhan-
do o carisma é que vamos desco-
brindo, tanto religiosos como leigos, 
uma nova maneira de ser. Partilhar os 
carismas é revitalizar a vida da Igreja. 
O movimento laical é um movimento 
vocacional, por isso reconhecemos a 

vocação laical como uma realidade. É urgente repensar nossas propostas e pro-
cessos formativos com a participação e o compromisso de todos. É necessário 
revisar igualmente os modelos de autoridade e animação, aprendendo a discernir 
e tomar decisões juntos.
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Leigos no Capítulo Geral

Oito pessoas leigas fomos convi-
dadas a participar do XXII Ca-
pítulo Geral, celebrado em Rio-

negro, na Colômbia: Jimena Grignani 
(Brasil Centro-Sul), Gabrielle Giard (Ca-
nadá), Elma Rafil (Ásia Oriental), Mike 
Greeff (África Austral), Tony Clarke (Aus-
trália), Joseba Louzao (Ibérica), Nohemy 
Pinto (América Central) e Pep Buetas 
(L’Hermitage).

Nossa presença se deu ao longo do mês 
de setembro. O Capítulo continuaria 
por mais algumas semanas do mês de 
outubro. Vivemos a abertura e consti-
tuição do Capítulo e participamos da 
primeira fase do processo de discerni-
mento que o Capítulo se propôs viver. 
Essa primeira fase consistiu, sobretudo, 
em tomar consciência do corpo global 
que formamos e em abrir o olhar e a es-
cuta ao momento atual: Que percebe-
mos e o que nos diz o mundo de hoje? Como acreditamos 
que vão evoluir o planeta, as sociedades, a economia, a es-
piritualidade, as religiões e a tecnologia? Que impacto terá 
essa evolução para as crianças e jovens? Este momento de 
escuta foi enriquecido pelo contato com jovens da Provín-
cia Norandina e pela visita a diferentes projetos sociais em 
bairros populares da cidade de Medellín.

Neste processo de escuta, os leigos facilitamos os trabalhos 
de uma das manhãs, convidando todos os participantes a 
explorar os sentimentos que a realidade laical marista e a 
nova relação Irmãos-Leigos geram em nosso corpo global. 
Quisemos que cada pessoa se perguntasse o que percebia 
em seu interior, com honestidade e atitude aberta. Como 
afirmou o Ir. Emili Turú, a realidade marista, formada por 
pessoas diversas que vivem o Carisma Marista, é um sinal 
dos tempos que veio para ficar. Estar conscientes do que 
o corpo sente é importante para saber gerenciar adequa-
damente essas emoções. O exercício foi muito apreciado, 
pois não se tratou de discutir ou confrontar opiniões, mas 
de estar atentos ao que sentimos e poder expressá-lo e 
processá-lo.

Esta fase inicial nos levou a considerar, em geral, que coi-
sas deveríamos deixar para trás, para deixar que o novo 
possa emergir. No exercício de descrever os chamados que 
sentíamos, intuímos uma vez mais um novo paradigma nas 
relações entre Maristas Irmãos e Leigos; nas relações entre 
as diferentes províncias e regiões; em nossa relação com o 
planeta, como lar de todos; na capacidade de resposta às 
necessidades do nosso tempo e, em especial, das infâncias 
e juventudes.

Tivemos a oportunidade de apresentar os principais passos 
dados em relação ao desenvolvimento da vocação laical 
marista e o caminho de comunhão desde o último Capítulo 
Geral. Constatamos uma maior compreensão por parte de 
todos sobre os movimentos experienciados e uma maior 
predisposição para “entrar” na experiência de comunhão, 
como sinal do rosto mariano da Igreja.

Um grupo de trabalho foi constituído para aprofundar a 
relação entre Leigos e Irmãos. Quatro de nós participamos 
dele. Outros leigos participaram ativamente de outros gru-
pos, como o de missão e o de governo. Infelizmente, nossa 
estadia chegou ao fim e não pudemos terminar o trabalho 
iniciado, ainda que tenhamos a certeza de que nossas 
contribuições enriqueceram o diálogo e a reflexão, como 
também nós fomos enriquecidos.

Todos concordamos que a experiência do Capítulo foi 
muito especial e profunda, tanto em nível pessoal como 
comunitário. Houve atenção a todos os detalhes para 
favorecer o clima de contemplação e de comunidade que 
discerne, vivendo fraternalmente. Nosso sentimento não 
foi de ser convidados, mas de ser participantes que desfru-
taram do respeito e do carinho de todos. Ficamos com o 
sentido de inclusão marista que anseia que cada um possa 
sentir-se parte do corpo a partir de sua realidade pessoal e 
encontrando caminhos de aprofundamento. Ficamos tam-
bém com a esperança de sermos capazes de deixar que o 
Espírito Santo estenda seu sonho entre nós, a serviço de 
toda a humanidade.
_____________
Pep Buetas
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Chile: encontro com o novo Diretor 
e membros do Secretariado da América

Nos primeiros dias de novembro, o Ir. Javier se 
encontrou com Raúl Amaya, futuro Diretor do 
Secretariado de Leigos, e com os dois repre-

sentantes das regiões das América no Secretariado, 
João Luís Fedel e Ana Saborío. Foram dias de encontro 
fraterno, de intercâmbio e de reflexão sobre a missão 
do Secretariado em nível internacional e também nas 
regiões americanas. Alguns dos temas de diálogo: 
os novos desafios para o Diretor leigo; a tendência a 
descentralizar a animação e implicar mais as regiões e 
províncias; a concretização dos chamados capitulares, 
com destaque nos temas da comunhão e dos proces-
sos vocacionais para leigos; continuar crescendo em 
consciência global para o caminhar laical no Instituto; 
acompanhar as novas propostas de atualização do 
Movimento Champagnat; manter um diálogo frequente 
com o Conselho Geral. Nos primeiros meses do próxi-

XXIII Encontro Nacional das Fraternidades Maristas 
do México

De 27 a 29 de outubro, aconteceu na cidade de Gua-
dalajara a reunião nacional das Fraternidades das 
províncias do México. O lema do encontro foi: Um 

novo La Valla.

Participaram 19 fraternidades de todo o país, reunindo 
cerca de 150 membros. Durante o encontro foi abordado o 
tema do XXII Capítulo Geral, contando com a participação 
dos Irmãos que lá estiveram: Ernesto Sánchez, Superior 
Geral, Miguel Ángel Santos, José Sánchez, Víctor Preciado, 
Jesús Hernández e Eduardo Navarro. Um momento signi-
ficativo do encontro foi a participação de Nohemy Pinto, 
leiga convidada para o Capítulo Geral. 
Ela partilhou sua experiência do Capí-
tulo e os documentos aprovados sobre 
o laicato: Ser Leigo Marista e o novo 
Projeto de Vida do Movimento Cham-
pagnat. Para ela, o Capítulo apresenta 
três desafios para os leigos maristas. 
Primeiro, reconhecermo-nos como fa-
mília carismática que faz do carisma o 
ponto de encontro de todos os compo-
nentes da família. Segundo, revitalizar o 
Movimento Champagnat da Família Ma-
rista; neste ponto, enfatizou a liderança 
laical como proposta de vida a partir 

da opção vocacional. Finalmente, mencionou a liderança 
laical sólida e bem formada, que propicie espaços e crie as 
condições necessárias (recursos, programas, experiências, 
pessoas...) para promover os processos de formação laical.

Nohemy terminou sua apresentação com uma frase do 
Ir. Emili Turú: “Tanto Irmãos quanto Leigos temos muitos 
fantasmas e suposições em nossas mentes, e a experiên-
cia nos diz que estes desaparecem quando nos sentamos 
para partilhar vida e fé”. Portanto, o convite fundamental 
é sentarmo-nos na mesma mesa e dialogar como irmãos, 
aceitando-nos diferentes, mas complementares.

mo ano haverá em Roma o primeiro encontro do novo 
Diretor e dos dois adjuntos.
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O futuro nos entusiasma
XI Encontro Provincial de Fraternidades Maristas, América Central

A Província Marista América Cen-
tral acaba de viver, de 10 a 12 
de novembro, o XI Encontro 

Provincial de Fraternidades Maristas. 
Cerca de 200 membros da Guatemala, 
El Salvador, Nicarágua, Costa Rica e 
Honduras se encontraram para vi-
ver, de maneira intensa, com grande 
energia e entusiasmo, o final do Ano 
La Valla e o Ano do Bicentenário. El 
Salvador, o “polegarzinho da Améri-
ca”, abriu seus abraços para acolher 
essa grande família marista centro-
americana.

Sob o lema “O futuro nos entusiasma”, 
foram apresentados os chamados do 
Capítulo Geral, por meio da exposição 
do Ir. Omar Peña e de Nohemy Pinto, 
participantes do Capítulo. Com o tema 
“La Valla... um chamado à interiorida-
de”, foi dedicado um dia inteiro para 

conhecer um pouco mais desta di-
mensão-chave da pessoa, não apenas 
de maneira teórica, mas, sobretudo, 
vivencial: exercícios de interioridade, 
dança contemplativa, oficinas...

Se há uma coisa a destacar destes 
dias maravilhosos, foi, sem dúvida, 

a alegria e a fraternidade. Marcelino 
sorri, sim, mas também impulsiona a 
responder, como Movimento Cham-
pagnat da Família Marista, aos desa-
fios que se apresentam hoje e a não 
ter medo do futuro, enchendo-nos de 
valor e coragem para ser construtores 
dele.

Encontro provincial das fraternidades 
do Movimento Champagnat
Província Brasil Sul-Amazônia

104 pessoas provenientes de 26 fraternidades do Movimento Champagnat 
da Província Brasil Sul-Amazônia se reuniram em Veranópolis nos dias 4 a 
6 de agosto, com a finalidade de refletir sobre os temas propostos para o 

Ano La Valla, além de celebrar e partilhar a vida. O Ir. Ivo Strobino destacou os 

elementos históricos e significativos 
para a vida marista a partir da casa 
de La Valla, destacando a vocação 
laical marista. Além do tema cen-
tral, aprofundado pelo Ir. Ivo, outras 
reflexões foram feitas: A partilha de 
três experiências de voluntariado e 
missão, com o testemunho de Ed-
son Schirmer em Roraima, Regina 
Biasibetti na Guatemala e Brenda 
Menine em Tabatinga. O Ir. Arlindo 
Corrent apresentou a história do ca-
minho laical marista no Rio Grande 
do Sul. Finalmente, os participantes 
dialogaram sobre o tema “Mística e 
profecia”, na perspectiva de “La Va-
lla, casa da luz”.
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Equador: “Minha quinta experiência de voluntariado 
entre as crianças das Casas Família de Quevedo”

Colóquio vocacional na Província Norandina

Oito dias após o término do XXII Capítulo Geral, um 
grupo de Maristas de Champagnat delegados de 
diferentes presenças da Província Norandina se 

reuniram em Chía, na Colômbia, de 27 a 29 de outubro de 
2017, para realizar o primeiro Colóquio Vocacional da No-
randina. Inserido dentro das atividades para a celebração 
do bicentenário, desde o mês de fevereiro de 2017 as di-
ferentes presenças da província realizaram suas reflexões 
aprofundando conceitos como: antropologia da vocação, 
espiritualidade, acompanhamento, cultura vocacional e 
uma nova pastoral vocacional para o século XXI. 13 Irmãos 
e 49 Leigos de Champagnat colocaram sobre a mesa do 
Novo La Valla várias dissertações em torno da construção 
de uma Cultura Vocacional que oriente o agir dos Maristas 
de Champagnat dentro da província, com o espírito sempre 
atual de São Marcelino e sob o amparo da Boa Mãe, saindo 
assim depressa para as periferias para levar a mensagem fiel 
e real de Jesus, como Boa Nova para um mundo ferido que 
necessita de pontes que permitam transpor os muros que 
a realidade emergente coloca diante das crianças e jovens 
deste novo começo.

Durante três dias, e com a graça de ter no grupo alguns 

dos Irmãos que participaram do Capítulo Geral e o Ir. Tony 
León, que mostrou, por meio de suas pinturas, os novos 
chamados que orientarão o Instituto nos próximos oito 
anos, os participantes discerniram conceitos, realidades, 
desafios e estratégias que permitem viver em comunhão 
dentro do ideário vocacional, prontos aos chamados e às 
necessidades de todos os irmãos, tornando Jesus Cristo 
conhecido e amado.

Annie Girka, leiga da Província 
de L’Hermitage, conta des-
ta maneira sua última expe-

riência no Equador: Durante dois 
meses e meio deste ano participei 
pela quinta vez do projeto marista 
de Quevedo, Equador, que acolhe 
crianças e jovens em situação de 
risco. Por que repetir a experiência 
no mesmo lugar? Depois de cada 
retorno eu dizia a mim mesma: será 
a última vez. Mas meu coração pedia 
para voltar. Vivi na Casa Patrício com 
a educadora Rosita e oito crianças. 
O projeto acolhe mais ou menos 40 
crianças e jovens, divididos em cinco 
casas. Normalmente as crianças se 
envolvem na cozinha, lavagem de 
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roupa, limpeza da casa, mas deve-
mos acompanhá-las nestas tarefas. 
Por trás de cada criança há uma his-
tória difícil de assumir. Nossa missão 
está centrada em fazê-los viver o 
espírito de família e em oferecer-
lhes referências para que encontrem 
sentido para sua vida. Em espanhol 
existe a palavra “convivir” – con-
viver, quer dizer, viver com. Este 
verbo adquire todo seu sentido no 
projeto. “Viver com” é a missão das 
cinco mamães educadoras. Significa 
acompanhar as crianças, escutá-las, 
consolá-las, ser pacientes e, sobre-
tudo, amá-las.

Com certeza vivi momentos de desâni-
mo por causa do calor, do ritmo diário, 
do barulho... mas me convenci de que 
é o preço do plantio para que um dia 
se colha o fruto. Lembrei-me das pa-
lavras de Champagnat: “Somos úteis 
aos outros somente quando servimos 
a eles.” A experiência pede muita en-
trega a essas crianças que gostam de 
brincar e rir como todas as crianças do 
mundo e, observando seus olhares de 
alegria ou escutando suas risadas, não 
posso menos que pensar no Senhor 
que aparece no meio deles. Ao final de 
minha estadia em Quevedo, sentindo 
seus abraços e seus “até logo”, enten-

di que, com paciência e ternura, tinha 
conseguido alguma coisa.

“Vão aonde ninguém quer ir” foi o 
chamado da Assembleia Internacional 
de Mendes, em 2007. E me perguntei: 
Por que não eu? E assim o Senhor co-
locou em meu caminho as crianças de 
Quevedo. Respondi a Ele escolhendo 
um país estrangeiro. Ali cuidei de viver 
a atitude discreta e atenta de Maria 
em Caná, atitude que sempre iluminou 
minha opção de vida. Continuo ten-
do vontade de dizer a Wendy, Nancy, 
Carina, Naidelin, Cindy, Jandry, Tadeo, 
Christian: “Até a próxima!”

Retiro de Irmãos e Leigos em Veranópolis, 
Brasil Sul-Amazônia
A arte de escavar novos poços

A terceira edição do Retiro Ir-
mãos e Leigos – experiência 
de aprofundamento reuniu 36 

participantes para partilhar ao longo 
de seis dias. O encontro da Provín-
cia Brasil Sul-Amazônia aconteceu em 
Veranópolis de 22 a 28 de outubro e 
teve como temática “A arte de escavar 
novos poços”. A iniciativa busca apro-
fundar e cultivar o carisma e, especial-
mente, a espiritualidade marista.

O tema foi inspirado em leituras ba-
seadas no texto bíblico de Gênesis 
26,12-33, onde Isaac, filho de Abraão, 
consegue a sobrevivência de seu povo 
e dos animais por meio da arte de 
escavar poços. As atividades foram 
conduzidas pelo Ir. Javier Espinosa, 
Diretor do Secretariado de Leigos do 
Instituto Marista, e contaram com 
momentos de oração, reflexão e ce-
lebração.

Durante as motivações, o Ir. Javier 
convidou os presentes a pensar como 
o tema do encontro se desenvolve em 

diversas situações, como as experiências diárias, a missão marista, as relações 
humanas, as relações institucionais e a vocação de Irmãos e Leigos. O Coorde-
nador de Vida Consagrada e Laicato da Província, Ir. Genuíno Benini, conta que 
essa relação esteve muito presente desde o começo até o final do retiro. “Da 
mesma forma que encontramos água mais pura e em maior volume à medida 
que vamos cavando um poço, quanto mais profundamente buscamos a Deus, 
mais O percebemos em nossas vidas”, explica. Outros pontos que impregnaram 
o evento foram a partilha de vida em “pequenas comunidades”, o cultivo do 
silêncio e o exercício da contemplação. 
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Aprender a discernir e tomar decisões juntos

PARA REFLETIR

Não há missão partilhada sem vida partilhada, sem confiança recíproca, sem consciência de que somos 
iguais e, ao mesmo tempo, diferentes. Isso é bom, porque nos enriquece e complementa. A eclesiologia 
de comunhão é um forte chamado ao encontro, à abertura de experiências e estruturas para que a vida 

seja mais vida. Esta experiência é Boa Notícia e ação profética em sua essência, porque é tempo de audácia, 
criatividade, coragem, compromisso, criação de novas propostas, construção de experiências que estejam a 
serviço da vida que clama. De fato, é um olhar para o futuro, para novas formas de viver e trabalhar juntos.

…

Constatando que o caminho é longo e, sem dúvida, complexo, nos atrevemos a viver esta experiência mútua 
de acompanhamento e crescimento, de nova liderança partilhada, de missão complementar e fecunda, de se-
guimento radical a Jesus. Sabemos que não há receitas nem manuais, e que estas opções trazem consigo pro-
fundas exigências: abrir nossos corações, recriar nossos estilos/modelos de autoridade e liderança, aprender a 
discernir e tomar decisões juntos/as, romper com velhos esquemas, desaprender práticas que não respondem 
ao cuidado da vida, revisar nossa estruturas sem medo e, frente à necessidade de transformá-las, mudar nos-
sas linguagens para que expressem verdadeiramente os processos de conversão que queremos viver, para que 
possam ser linguagens habitáveis por todos.

…

É imprescindível repensar, reestruturar e ressignificar nossos processos formativos, de maneira que sejam pen-
sados, planejados e tornados vida de maneira conjunta, que sejam verdadeira resposta ao mundo atual. Da 
mesma forma, é necessário que nossos carismas possam se integrar com a cultura, respeitá-la e enriquecer-se 
com ela, assumindo um modo comum de pensar, sentir e agir.

(Extraído da Mensagem Final do Seminário sobre Carisma e Laicato
Bogotá – Colômbia, setembro de 2017)


