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Roma, 25 de março de 2013

QUERIDOS MARISTAS DE CHAMPAGNAT,

A celebração da primeira Assembleia Internacional da Missão Marista em 2007, com todo o pro-
cesso realizado nas diferentes províncias e distritos, pode ser qualificado como acontecimento his-
tórico, que foi a primeira vez que irmãos e leigos/as de todo o mundo se reuniram para refletir 
juntos, em igualdade de condições, acerca da missão do Instituto no presente e para o futuro, assim 
como sobre sua identidade.

 A experiência, embora vivida com intensidade diferente nas várias partes do mundo, foi apre-
ciada globalmente como muito positiva. Tanto é verdade, que o XXI Capítulo geral não apenas re-
conheceu algumas considerações da Assembleia, como convidou explicitamente a “organizar outra 
Assembleia Internacional da Missão Marista, seguindo o espírito de Mendes”.

O Conselho geral, convencido de que a Assembleia pode ser novamente um instrumento muito 
eficaz a serviço da missão marista, convidou uma Comissão internacional para preparar o processo 
necessário para a celebração de uma nova Assembleia em 2014. Esta Comissão é composta por: Sra. 
Alice Miesnik, Estados Unidos; Sra. Mónica Linares, Cruz del Sur; Ir. Mark Omede, Nigéria; Sr. Frank 
Malloy, Austrália; Sr. Manuel Gómez Cid, Mediterrânea; Ir. Paul Bhatti, Ásia Austral; Ir. César Rojas, 
Secretariado dos Irmãos Hoje; Ir. Javier Espinosa, Secretariado dos Leigos; e Ir. João Carlos do Prado, 
Secretariado de Missão e coordenador da Comissão. Agradeço muito sinceramente o trabalho que 
todos estão realizando com grande criatividade e visível comprometimento com a vida e a missão 
maristas.

Na logotipo escolhido para esta II Assembleia, destacam-se grandes chamas de fogo. Muitos 
povos, em especial algumas culturas do continente africano, onde terá lugar a fase final da Assem-
bleia, encontram-se em volta da fogueira para dialogar e celebrar a vida. Essa é a maravilhosa expe-
riência que estamos chamados a reproduzir nos diferentes níveis de participação: local, provincial, 
internacional. Convocados para ficar ao redor da fogueira, que nos ilumina, aquece e fascina com 
seu mistério.

O fogo é também símbolo do espírito e nos recorda o acontecimento de Pentecostes. Creio que 
foi uma constatação unânime de todos os que participaram da Assembleia de que o autêntico pro-
tagonista desse processo foi o Espírito Santo, que se fez sentir com força e que levou seus partici-
pantes a descobrir, de maneira vivencial, novas dimensões da missão marista. Convido, pois, a todos 
os Maristas de Champagnat para que, desde já, envolvamo-nos ativamente neste novo processo 
internacional,  bem abertos à ação do Espirito, presente em nós.
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Na expectativa do horizonte da celebração dos 200 anos da fundação do Instituto, o convite não 
poderia ser mais explícito: “Maristas novos em missão”. Esperamos que a caminhada que iniciamos 
agora juntos, todos os Maristas de Champagnat, permita-nos continuar explorando o significado 
profundo dessa chamada para a “novidade”, tão insistente em nosso último Capítulo geral.

Maria convocou a primeira comunidade cristã; também hoje, como “nova” mulher, Ela é nos-
sa inspiração e nosso apoio em nosso compromisso para construir uma Igreja com rosto mariano. 
Juntos, pedimos a ela que abençoe o processo desta II Assembleia, para uma maior vitalidade do 
carisma marista.

 

Fraternalmente,

Ir. Emili Turú, 
Superior geral
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PREZADOS IRMÃOS E IRMÃS:

O 21º Capítulo Geral nos chamou para “ir com pressa para uma nova terra, no espírito de Men-
des”, a primeira Assembleia Internacional sobre Missão, que aconteceu em 2007. A Comissão Pre-
paratória para a Segunda Assembleia Internacional sobre a Missão Marista trabalha para responder 
a esse apelo. Por isso, queremos agora encaminhar o convite a todos os Maristas de todo o mundo 
para se juntarem à peregrinação rumo à Segunda Assembleia Internacional sobre a Missão Marista: 
“Maristas Novos em Missão”. Como os dois primeiros cristãos na estrada de Emaús, hoje podemos 
dizer: “Nossos corações estão em chama!”

A Segunda Assembleia Internacional sobre Missão acontecerá em Setembro de 2014, em Nairóbi, 
no Quênia. Alguns de vocês, entre os representantes de leigos, os Irmãos Maristas e a Juventude 
Marista, serão convidados a participar da Assembleia, em Nairóbi. No entanto, todos os Maristas são 
chamados a participar da fase de preparação desta viagem: um processo que dá vida e que envolve-
rá oração, reflexão e celebração.

Um grupo de cada Unidade Administrativa receberá material de divulgação e se responsabilizará 
pela distribuição em nível local. É um material que introduzirá o tema “Maristas Novos em Missão” 
e tem o objetivo de nos ajudar nas reflexões sobre Vocação, Espiritualidade – Um Novo Relaciona-
mento – e Evangelização, que são os três grandes temas da Assembleia. Todos os materiais devem 
ser usados como vocês julgarem melhor.

Nós encorajamos você para ficar atento às notícias em nível local quando as discussões come-
çarem. O objetivo é envolver o maior número possível de Maristas: Irmãos, leigos adultos e jovens, 
sejam de suas escolas, Fraternidades, dos movimentos Maristas, das obras de todo o mundo… para 
refletirem e compartilharem suas experiências de vida como Maristas. Suas vozes são extremamente 
importantes. Seus pensamentos e ideias se tornarão a base de novas discussões, que terão lugar 
primeiro em nível provincial e, finalmente, para inspirarem o trabalho da Segunda Assembleia Inter-
nacional sobre a Missão Marista.

“Eles perguntaram entre si: Não estavam nossos corações ardendo quando Ele nos falava durante 
o caminho?” (Lucas 24, 32) Nós convidamos todos os Maristas para se unirem a nós nessa caminhada 
e descobrirem seus lugares como “Maristas Novos em Missão.”

Encontramo-nos em Nairóbi…

Fraternalmente,

Comissão Preparatória
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A Comissão Preparatória da II Assembleia Internacional da Missão Marista oferece alguns sub-
sídios para a reflexão, elaborados para ajudar-nos no itinerário em que estaremos envolvidos com 
todas as pessoas que compartilham a vida e a missão marista. O material foi pensado para ser utili-
zado no trabalho da Fase Local do processo.

PARA QUÊ?

Tudo foi pensado para responder aos objetivos do caminho que nos levará a celebrar a Assem-
bleia Internacional:

a) Buscar e explorar caminhos para novas terras, construindo uma nova relação entre Leigas, 
Leigos e Irmãos. 

b) Fortalecer a espiritualidade das Leigas, Leigos e Irmãos para acompanhar e cuidar dos processos 
pessoais e institucionais, no espírito dos apelos do XXI Capítulo Geral.

c) Deixar-nos interpelar fortemente pela presença de Deus em nosso mundo e especialmente pela 
vida das crianças e jovens pobres, respondendo a suas vozes com a força do Espírito.

d) Partilhar e celebrar a vida geradora de um tempo novo para o carisma marista, diante do horizon-
te do Terceiro Centenário do Instituto.

PARA ONDE? 

Este itinerário começará com sua própria vida, partilhada com outras pessoas da comunidade, 
grupo ou obra a que você pertença. Será uma oportunidade para continuar tornando visível a mesa 
redonda que, pedagogicamente, foi utilizada no 21º Capítulo Geral, como espaço de escuta e diá-
logo fraterno.

Mais adiante será o momento em que um grupo de representantes de cada Unidade Administra-
tiva (Província, Distrito ou Setor) recolherá as alegrias e as esperanças pelas quais devemos conti-
nuar agradecendo, as experiências novas que foram brotando e que necessitam ser acompanhadas,  
bem como as inquietudes e desafios sugeridos pelas diferentes experiências locais. 

Em seguida, serão enviados à Assembleia Internacional de Nairóbi (Quênia) os apelos e desafios  
mais significativos, traduzidos numa mensagem para todo o Instituto Marista. O processo teria um 
caminho de retorno a cada realidade marista do mundo e a cada pessoa que tenha participado nes-
te convite a ser Maristas Novos em Missão, mediante as Assembleias Regionais. 
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QUE LINHAS DE REFLEXÃO SUGERIMOS?

Seguindo algumas das linhas que estão se desenvolvendo em todo o mundo marista, propomos 
três grandes eixos temáticos de reflexão:

1. A Espiritualidade.

2. A Vocação, em perspectiva de nova relação entre Leigas, Leigos e Irmãos.

3. A Evangelização.

Cremos que os temas sugeridos estão ligados a muitos processos iniciados no Instituto Marista 
nos últimos anos e levam a sonhar novas terras, tal e como nos convida o XXI Capítulo Geral.

Desejamos profundamente que estejam sempre presentes alguns elementos: a internacionalida-
de, as realidades e culturas juvenis de hoje, a solidariedade e o rosto mariano da  Igreja. 

Em cada um desses núcleos existem vários subtemas que aprofundam seus diferentes aspec-
tos e matizes. Cada um deles tem uma estrutura mais ou menos semelhante, com uma introdução 
que situa a reflexão que se propõe, uma experiência humana a partir da qual se quer evocar o que 
estamos vivendo e sentindo, uma iluminação de fé, e perguntas motivadoras que nos ajudem a 
aprofundar os chamados pessoais e comunitários que tenham surgido do diálogo fraterno em tor-
no da  mesa. No fim teremos alguns recursos para um tempo simples de oração ou de celebração  
compartilhada.

COMO E QUANDO TRABAJAR OS TEMAS?

Desejamos que esses temas de reflexão que propomos suponham uma oportunidade para apro-
fundar nossas experiências pessoais, comunitárias e institucionais como Maristas de Champagnat. A 
partir de nossas vidas, da realidade do mundo em que nos toca viver e da vida das crianças e jovens 
pobres, somos convidados a escutar o chamado de Deus para construir   uma nova época para o 
carisma marista, no espírito do XXI Capítulo Geral. 

Sugerimos trabalhar estas reflexões com liberdade, relacionando-as à sensibilidade e  cultura 
de cada experiência e realidade marista do mundo. A organização de mais ou menos grupos e sua 
diversidade ficará a critério de cada comissão local. Neles podem ser abordados todos os temas pro-
postos ou somente uma seleção deles, embora creiamos  importante afrontar os três grandes eixos 
temáticos, inter-relacionados entre si como aspetos inseparáveis da vida e missão marista. 

A Comissão preparatória propõe-se a trabalhar, pelo menos o tema 0, para começar o processo, 
um dos temas do bloco da “Espiritualidade”, dois do bloco “Vocação-nova relação”, um doo bloco 
de “Evangelização” e a integração final de avaliação e celebração (tema 11).
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FINAL DA FASE LOCAL

Se em alguma obra ou região do Instituto for oportuno, poder-se-ia organizar um encontro de 
vários grupos para pôr em comum suas reflexões, as experiências que surgiram e os    chamados e 
desafios  que poderão levar à Assembleia da Unidade Administrativa.

Desde já começa este caminho em direção à II Assembleia Internacional que nos impulsionará 
a sermos Maristas Novos em Missão.



Tema O
Abertura e organização 
da vida do grupo
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OBJETIVOS

• Apresentar o processo da II Assembleia Internacional de Missão Marista (II AIMM).

• Convidar à participação e à vivência de II AIMM. 

• Organizar a dinâmica de encontros dos grupos que realizaram o itinerário da II AIMM.

DESENVOLVIMIENTO 

Passos Prévios:

a) Os animadores ou coordenadores de cada obra, comunidade ou realidade marista convi-
dam os leigos (as), irmãos e jovens... para participar do processo da II Assembleia  Internacio-
nal da Missão Marista.

b) Distribuir cópias da carta escrita pelo Ir. Emili, Superior Geral e incentivar a participação no processo. 

c) Indicar o local e a data do primeiro encontro de cada grupo local.

Neste primeiro encontro se apresenta o processo por meio das seguintes etapas:

1. Dinâmica de início: 

• No chão colocam-se quatro cartolinas com as seguintes palavras: ASSEMBLEIA, MISSÃO,  
INTERNACIONAL e MARISTA em torno ao logotipo II AIMM (pode-se fazer um fogo real).

• Os participantes são convidados a expressar os sentimentos que suscitaram algumas dessas 
palavras e o que elas evocam a cada um deles. 

2. Fazer uma leitura compartilhada da carta do Ir. Emili, convocando a Assembleia. Em seguida 
fazer ecos da mesma.

3. Prevê-se a apresentar o audiovisual da II AIMM, a ser celebrada em Nairóbi (Quênia), de 17 a 
27 de setembro de 2014, conectando com a I AIMM, realizada em Mendes (Brasil) em 2007.

4. Organização de cada grupo, agenda de reuniões, a escolha dos temas para reflexão, partilha 
de recursos (animação, secretaria...) e a decisão sobre o relatório final do grupo aos responsá-
veis pela animação da II AIMM na Unidade Administrativa. 

5. Apresentar o audiovisual sobre a Missão Marista no mundo.

6. Partilhar sobre a proposta da II AIMM.

7. Conclui-se com uma oração preparada pelo coordenador do grupo.



Tema 1: Espiritualidade
O coração da missão 
que nos conduz a uma 
nova terra
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O CORAÇÃO DA MISSÃO QUE NOS CONDUZ A UMA NOVA TERRA
Hão de jorrar rios de água viva do coração de quem acredita 

 “A história de nossa espiritualidade é, na verdade, muito simples. É a história de mulheres e 
homens que sentiram uma sede que só Deus é capaz de saciar. E tendo bebido com sofreguidão, 
sentem-se impregnados do próprio desejo de Jesus de oferecer sua vida, em favor da Boa-Nova de 
Deus. Tocados, assim, pelo Espírito e movidos pelo próprio anseio de Deus de trazer vida ao mundo, 
tornamo-nos rios de água viva, que jorram das dimensões pessoais, comunitárias e apostólicas de 
nossa existência.” (Água da Rocha, 43)

INTRODUÇÃO

Usando o texto de Água da Rocha, reserve 15-20 minutos para que os participantes leiam as 
páginas 21-36, recordando as características centrais da espiritualidade Marista.

A presença e o amor de Deus
Confiança em Deus
Amor a Jesus e ao seu Evangelho

Do jeito de Maria
Espírito de família
Uma espiritualidade de simplicidade
 

Os participantes são convidados a escolher uma palavra ou passagem com as quais se identifi-
cam neste momento de sua própria vida e apostolado e a partilhar em grupos ou pares. 

Meditar em silêncio sobre cada uma das seguintes perguntas: 

1. Em sua trajetória espiritual, quem ou qual foi a influência mais significativa? Você é capaz de 
identificar algum acontecimento decisivo que contribuiu para formar a sua espiritualidade? Que 
momentos decisivos você reconhece como “encontros com Montagne”?

2. Você conheceu ou conhece alguém cuja espiritualidade seja “pés no chão”? Que característi-
cas especiais você percebe nessa pessoa? 

3. Das seis características da espiritualidade Marista, qual a mais forte em sua vida? Há algum 
elemento que você gostaria de destacar a esse respeito?
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EXPERIÊNCIA HUMANA

Como Maristas do século XXI, somos chamados a descobrir e explorar novas terras para responder 
aos apelos dos jovens necessitados, partilhar e celebrar com esperança um novo tempo para o caris-
ma Marista no segundo centenário do Instituto. Para assumir esses emocionantes desafios e conhecer 
o coração da missão Marista, precisamos de um coração de quem acredita. Nesta sessão, vamos parti-
lhar algumas maneiras pelas quais podemos alimentar e fortalecer nosso coração espiritual.

“Somos evangelizadores do mundo, vivendo no mundo. Como o sal na comi-
da, manifestamos a profundidade que se esconde na vida cotidiana e, imer-
sos nela, testemunhamos as três dimensões da missão de Cristo: consagrar o 
mundo a Deus, ser profeta de um futuro inédito e estar a serviço dos outros” 
(Em torno da mesma mesa, 37).

Uma história do Paquistão

“Cheguei ao Paquistão em 1966 como um jovem Irmão do Sri Lanka. Era, naquela época, uma 
missão da Província do Sri Lanka. Como missionário, tudo era desafiador, mas também enriquece-
dor. O fato de sair da cultura com a qual estava familiarizado e ser transferido para outra cultura 
estranha, sobre a qual eu não conhecia nada, foi o que hoje chamo de “uma nova terra”! Eu temia o 
desconhecido e as incertezas. Em verdade, foi uma descoberta ‘física’ da nova terra: outra cultura, 
nova língua, comida e vestiário diferentes. Tudo era inédito pra mim. Ter sido enviado em missão 
levou-me a muitas novas terras e continua a desafiar minha mente e meu coração. Continuo a ser 
instigado a mudar meus comportamentos e atitudes, o jeito como penso e ajo. Foi uma trajetória de 
37 anos para “novas terras”.

A jornada tem sido cheia de surpresas e maravilhosas experiências. A caminhada tem constante-
mente mudado meu coração, minha mente e minha alma. Ser missionário me levou a novas terras, 
embora tenha sempre me sentido em casa. As novas terras foram difíceis de serem desbravadas, 
mas isso sempre me enriqueceu, bem como aqueles a quem fui enviado. E Deus teve um papel 
central ao me auxiliar, fortalecer e proteger em tempos de medo, ou quando me senti inseguro em 
tornar Jesus e Maria conhecidos e amados, na desafiadora missão que é o Paquistão”. (Ir. Remigius 
Fernando, FMS, Rawalpindi, Paquistão). 

Agora, leia as seguintes passagens de capítulo 4 de Água da Rocha, “Anunciamos a Boa-Nova aos 
Pobres”. Sublinhe as frases ou palavras-chave e considere os desafios que elas representam. Em se-
guida pode-se dialogar ou refletir em grupo. A perguntas sugeridas para  reflexão podem ser úteis. 

24. A espiritualidade Marista, sendo apostólica, precisa ser vivida em missão. O apostolado Ma-
rista nasce da experiência do amor de Deus e do desejo de participarmos ativamente da missão de 
Jesus. Deus é apaixonado pelo mundo e por seu povo, e Jesus expressa esse amor nos ministérios 
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da cura e do magistério. Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Seguindo os 
passos de Jesus, reconhecemos os anseios do Espírito em nós, convocando-nos a testemunhar a 
Boa-Nova. A missão da Igreja nasce dessa inspiração interior: proclamar o Reino como um novo 
modo de relacionamento com Deus e de nos dedicar ao bem da humanidade. Participamos dessa 
missão da Igreja, quando acolhemos o mundo, movidos pela compaixão.

127. Os apelos do mundo, especialmente dos pobres, tocam o coração de Deus e também o 
nosso. A profundidade da compaixão divina nos desafia a ser homens e mulheres de coração sem 
fronteiras, pois, em Sua infinita bondade, Deus continua a se envolver totalmente com as mulheres 
e os homens do mundo de hoje, com seus desapontamentos e esperanças.

130. A experiência da presença envolvente de Deus que Marcelino Champagnat viveu foi es-
sencial para seu zelo apostólico. Ele tinha plena certeza de que cada instante da sua vida estava 
impregnado da presença de Deus. A vontade de Deus lhe foi revelada nas experiências da vida 
cotidiana. Se percebesse que algo era da vontade de Deus, aquilo imediatamente passava a fazer 
parte de sua missão. Jamais mediu esforços para realizá-la. No entanto, mantinha a firme convicção 
de que nada era obra sua, mas de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a 
edificam: eis a convicção fundamental do Fundador.

137. Procuramos enxergar reflexos de Deus nas pessoas que encontramos. Desejamos ser a 
memória visível e permanente do amor e da presença misericordiosa de Deus em meio às pesso-
as: sinais vivos da ternura do Pai. Deus age misteriosamente em nós e através de nós. E, apesar de 
nossas limitações tão evidentes, sua bondade nos torna capazes de superá-las. Vivendo com Deus, 
aprendemos a imitá-lo: pastor, amigo, companheiro fiel.

141. Os apóstolos Maristas perseveram na missão construindo comunidades, espaços sagrados 
onde as pessoas podem encontrar em Deus um sentido para a vida. Acolhemos com entusiasmo os 
jovens, para que mantenham relacionamentos significativos com pessoas em quem possam confiar. 
Desse modo, com eles, tornamo-nos semeadores de esperança e lhes mostramos como são profun-
damente amados por Deus.

149. Por isso, dirigimo-nos àqueles lugares aonde ninguém quer ir, para lá partilharmos o sofrimen-
to, como Maria ao pé da cruz e, assim, sermos presença fiel e serviço, apesar de todos os riscos. Essa 
experiência nos estimula a deslocar-nos, com audácia e senso missionário, para missões de fronteira, 
áreas marginalizadas, ambientes inexplorados, onde a implantação do Reino é mais necessária. Quan-
do nossa missão está concluída, escolhemos outros lugares que exijam nossa presença.

151. A espiritualidade, mariana e apostólica, convidam-nos a acolher Maria como a Primeira Dis-
cípula de Jesus. Ela é modelo de amor pelas pessoas pobres, e de acolhida à mensagem de Deus. 
Seu modo de viver a Palavra nos serve de inspiração e nos orienta no caminho a seguir. Com ela, 
exultamos no Senhor e nos comprometemos a servir à justiça de Deus com nossa própria vida.

152. Em suas últimas palavras, registradas no Evangelho, Maria nos recomenda: “Fazei tudo 
quanto ele vos disser”.
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Anunciamos a Boa-Nova aos Pobres:

1. Quais os anseios e as preocupações do mundo que tocam o seu coração?

2. O que o impede, em sua vida presente, de abandonar o conforto da ‘sua própria casa’ para 
habitar ‘a casa’ dos necessitados?

3. Quando você, junto com Maria, escuta Jesus, o que ele lhe diz? 

ILUMINCAÇÃO

Das Escrituras

Leitura das Escrituras: Atos 26,14 – 18 (Leituras alternativas: Lucas 1,39-45; João 4,1-30; Lucas 
15,1-10; Mateus 28,16-20; Lucas 15,11-32; Jonas 3,1-9).

“Caímos todos no chão e eu ouvi então uma voz na língua dos Hebreus: “Saulo, Saulo! Por que 
me persegues? De nada te serve revoltares-te como um animal espicaçado.” Eu entäo perguntei: 
“Quem és tu, Senhor?”A voz respondeu-me: “Eu sou Jesus, a quem tu persegues! Levanta-te e põe-
-te de pé. Eu apareci-te para ficares ao meu serviço e para contares aos outros o que viste hoje e o 
que eu te hei-de mostrar depois. Hei-de livrar-te dos judeus e dos não judeus, para os quais te vou 
mandar agora. Irás abrir-lhes os olhos, para os fazeres passar das trevas para a luz. Vais livrá-los do 
poder do Diabo para os confiares a Deus. Alcançarão assim o perdão dos pecados e passarão a ter 
parte na herança entre os que são santificados pela fé em mim.”...

De nossos documentos Maristas

135. Todos os Maristas partilham a mesma missão: Tornar Jesus Cristo conhecido e amado. Como 
fizeram os apóstolos, centramos apaixonadamente nossa vida em Jesus. Deixamo-nos cativar por 
Ele e pelo Evangelho. Educamos nosso coração vivendo com Jesus. Aprendemos com Ele os cami-
nhos que conduzem ao Reino e proclamamos sua mensagem e seu jeito de ser e agir, através da 
presença, da palavra e da ação.. 
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136. Jesus vive sua missão através da palavra e do testemunho. Em seus relacionamentos, Jesus 
supera as fronteiras da religião e da cultura. Nos encontros com as pessoas, Ele as valoriza e con-
forta, mas também as desafia.

138. Marcelino optou por chamar de “Irmãos” os primeiros Maristas em La Valla. Ele acreditava 
na força do amor que constrói comunidade e cura as mágoas. Impelido por um amor sem fronteiras, 
sentiu-se motivado a ser irmão para todo o mundo. Sua visão espalhou-se por toda a parte, supe-
rando tempo e espaço: Todas as dioceses do mundo fazem parte de nossos planos.

Leituras adicionais: os documentos do 21º Capítulo Geral, “A resposta está em tuas mãos” ou “Pelos 
olhos de uma criança”.

Questões para debate:

• Qual a missão/nova terra específica para a qual Deus está me chamando hoje?

• Como posso responder a este chamado? De que maneiras?

• O que me é necessário para chegar à nova terra?

• Onde Deus se manifesta nessa missão/jornada rumo à nova terra?

• Como posso me consagrar à missão Marista, ao serviço e a Deus

CHAMADOS PESSOAIS E COMUNITÁRIOS

Ouvimos o chamado do Senhor: “Necessário vos é nascer de novo” (João 3:7). Jesus nos convida à 
conversão o coração. Isso implica tomar uma firme decisão de abertura à graça de Deus e nos trans-
formar. Somente com a mente e o coração abertos é que Deus poderá nos modificar e nos ensinar a 
viver com os olhos e o coração de Deus. O amor de Deus nos exorta à conversão, para redescobrir o 
coração de nossas respectivas vocações. O mundo anseia por testemunhosautênticos, por pessoas 
que arristam suas vidas para que a Boa-Nova seja anunciada a todas as pessoas: “O Reino de Deus 
está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas-novas!” (Marcos 1:15).

Reconhecemos realisticamente nosso potencial, mas, também, nossas limitações e fraquezas. 
Vemos corações endurecidos pela rotina e conformidade. O envelhecimento e a diminuição de nos-
so Instituto pesam sobre nós. Questionamos nossa identidade e o futuro de nosso modo de vida. 
Achamos difícil construir comunidades verdadeiramente proféticas. A reestruturação ainda não foi 
plenamente aceita. Nosso espírito de pobreza continua uma preocupação: não conseguimos enxer-
gar o lugar de Jesus e de seu Evangelho no centro de nossas vidas. E o mundo em transformação 
segue desafiando nossas estruturas e projetos.
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Mas Deus nos surpreende com uma visita, como o Anjo fez com Maria na Anunciação e nos 
pede para caminharmos rumo a uma nova terra. Por mais fracos e insignificantes que somos, per-
guntamos: “Como isso foi acontecer nesta etapa de nossa história?”. Então nossas esperanças são 
impulsionadas pela recordação do Salmo favorito de Marcelino: “Se o Senhor não construir a casa...”. 
Temos consciência disso, não importa nossa insignificância, pois Deus se agiganta ao nosso lado. É 
em nossa fraqueza que vivemos a experiência do terno abraço e da força de Deus.

CELEBRAÇÃO

A minha alma exalta o Senhor 

• Com Maria do Magnificat, nossos corações se enchem de gratidão pelo dom da espiritualidade 
Marista. Neste momento da história do mundo, partilhamos a visão profética de seu Magnificat e, 
com Marcelino, oramos: (ADR 156)

• Maria, nossa Mãe, vimos à vossa presença, falar-Vos de nossa imensa gratidão a Deus, por ter-nos 
dado ser suas irmãs e seus irmãos, e por ter-Vos, primeira e perfeita discípula de Jesus, como 
nosso modelo de vida.

• Maria, queremos fazer de vosso Magnificat nossa oração. Por isso, pedimos: ajudai-nos a compre-
ender melhor o amor de Deus por nós e todos os Seus dons. Ensinai-nos a encarnar esse amor 
como Jesus o fez, sendo irmãos e irmãs universais, com um amor preferencial pelos jovens e 
necessitados.

• Maria, nosso Recurso Habitual, rezai por nós e rezai conosco, para que continuemos a crescer, sendo:

• irmãs e irmãos, com esperança irradiante, convictos da presença ativa do Espírito, que lança o convite 
a todos, homens e mulheres, para serem construtores de um mundo novo, de um mundo melhor;

• irmãos e irmãs, com corações que sabem escutar e discernir, atentos, sempre, à vontade do Pai; 

• irmãs e irmãos, cheios de audácia, mais e mais apaixonados pela vida; 

• apóstolos Maristas, prontos a proclamar Jesus e seu Evangelho com os corações ardentes de Amor

Ajudai-nos a ser irmãos e irmãs de quantos encontrarmos no caminho da vida, a estar presentes 
aos outros como Vós, com corações atentos e compassivos. Aceitai nosso amor, Mãe querida, e pela 
força de vossa intercessão, com a luz de vosso exemplo, Cristo seja o centro de nossa vida!



Tema 2: Espiritualidade
A caminho da conversão
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A CAMINHO DA CONVERSÃO
Nossa espiritualidade: 
promovendo a conversão de pessoas e estruturas

Nesta oportunidade, queremos aprofundar os elementos próprios de nossa espiritualidade e 
que nos ajudam no caminho rumo à conversão pessoal e institucional e criam um espírito novo.

O 21º Capítulo Geral já nos recordava que esses processos de conversão supõem nossa dis-
posição para a mudança e o desprendimento, assumindo novos itinerários em nossas vidas e 
presenças apostólicas.

Junto com Maria, mulher abnegada que soube desprender-se de sua segurança e saiu depressa 
em busca da necessidade, convidamos a todos para assumir uma atitude de abertura ao que o Espí-
rito de Deus quer inspirar nesta oportunidade a cada um de nós.

EXPERIÊNCIA DE VIDA 

Todos estão convidados a fazer a leitura dos textos a seguir que apresentam os testemunhos de vida 
marista ou, se preferirem, recordar algum acontecimento em que, no âmbito pessoal ou de grupo, tenha 
ocorrido uma mudança de atitude e de coração de uma pessoa ou grupo de pessoas.

“Os apelos do mundo, especialmente dos pobres, tocam o coração de Deus e também o nosso. A 
profundidade da compaixão divina nos desafia a ser homens e mulheres de coração sem fronteiras, 
pois, em Sua infinita bondade, Deus continua a se envolver totalmente com as mulheres e os ho-
mens do mundo de hoje, com seus desapontamentos e esperanças.” (Água da Rocha, 127)

PRIMEIRO TEXTO

Chove… pliäng... mas nós trabalhamos com entusiasmo! Depois de oito meses de tentativas, nós 
entramos em acordo com a diocese para começarmos um projeto. Foi preciso muita reflexão, muita 
discussão e inúmeros deslocamentos... No meio tempo, milhares de pequenos acontecimentos vie-
ram “ocupar” os nossos dias. Alguns exemplos: o Ir. Pedro teve o azar de machucar um pé com dois 
pregos enferrujados. Foi preciso levá-lo até Bangcoc para nos certificarmos de que teria os cuidados 
adequados. Quanto a Max, ele viu o cão da casa destruir o manual de instruções do novo aspirador, 
que ele tentava fazer funcionar.

Nós tivermos também a surpresa de ver chegar à comunidade um gatinho muito simpático, um 
presente das crianças da City. O animal não faz cerimônia para pular e se instalar nos ombros de 
Max ou para ir cheirar os diferentes pratos de comida. Pessoalmente, como eu me desloco regular-
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mente de moto pelas estradas que são principalmente de terra, tive a infelicidade, quatro vezes, de 
cair no barro... depois de fazer um belo voo que, felizmente, não teve consequências graves, além 
de algumas pequenas contusões. Nossa caminhonete pifou e temos realmente muita necessidade 
de uma nova.

Além disso, há os visitantes. Cito na ordem: o Superior do Distrito (nosso cão comeu o cabo de seu 
computador), amigos, colaboradores e inúmeros animais. Penso particularmente nas formigas, que 
são uma verdadeira praga, enquanto que para os ratos e camundongos as armadilhas são suficientes.

Participamos do retiro anual com nossos Irmãos do Vietnã e da Tailândia, no centro pastoral dos 
padres, em Bangcoc.

Mas, passemos ao objetivo real desta carta. Até hoje, eu falei sempre a vocês de nossos planos e 
das diferentes providências. Há um mês, temos a responsabilidade de dois albergues, uma espécie 
de internato. Temos, portanto, um projeto bem concreto que nasceu a partir de diferentes peque-
nos projetos anteriores. Nós dirigimos, portanto, em colaboração com a diocese, o atual Centro 
paroquial e o nosso próprio Centro de estudos. Essas duas casas são abertas a todos os visitantes 
e, claro, a todos os que necessitam. Elas oferecem também alojamento, refeição e possibilidade de 
estudos a 16 jovens Bunong, homens e mulheres. Nós procuramos organizar da melhor maneira 
possível as duas casas, principalmente com doações em dinheiro.

Nós, Irmãos, nos encontramos diante de uma situação nova. As dificuldades do início, as reformas 
e os desafios de tantos acontecimentos imprevistos, além das exigências das autoridades eclesiás-
ticas, fazem com que se torne difícil conduzir uma “vida religiosa” regular. Nós nos adaptamos às 
circunstâncias e estamos contentes.

Basta estarmos ocupados com um novo trabalho e os primeiros problemas surgem. Alguns jo-
vens Bunong não sabem muito bem o que eles querem. Eles se inscrevem e depois desistem; mas 
voltam a inscrever-se... etc. Uma jovem não queria mais continuar os estudos conosco por causa de 
uma ligação que tinha com um jovem. Ela está grávida de seis meses e... foi preciso riscá-la da lista. 
A idéia das autoridades eclesiásticas aqui, com relação aos funcionários a serem contratados e das 
condições para a contratação diferem um pouco das nossas.

A estação das chuvas atrapalha um pouco os nossos cursos de inglês, que oferecemos no centro 
Caritas e New Humanity. As estradas de lama ficam impraticáveis nesse período, à noite.

Os novos quartos, situados no andar superior, são cubículos de madeira, sem forro. Pode-se ouvir 
o mínimo barulho, principalmente da chuva caindo sobre as telhas de amianto e o vento se infiltra 
por todo lado. As formigas ficam particularmente interessadas por um lugar seco, em nossos “quar-
tos”. Elas sobem em grandes filas pelas paredes externas e em seguida entram pelas frestas da casa, 
principalmente em nossa pequena capela. Dois grandes lagartos nos esperam para participar da 
oração e lá passam a noite no fresco.
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Apesar de tudo, ou até mesmo por causa disso, a vida vale a pena de ser vivida. Um muito obri-
gado a todos aqueles que nos apoiam com suas orações, com suas idéias, suas visitas, suas colabo-
rações ou ajuda financeira. Trabalhamos juntos para preparar um futuro melhor para as pessoas da 
selva cambojana. Obrigado, arkun tscheran. Que Deus os abençoe. 

(F. Bongpro Bernhard, F. Max et F. Pedro)

Questionamentos:

• Que sentimentos surgem com a leitura destes textos?

• Que afirmações atingem você com mais contundência?

• Quais os aspectos mais valiosos para iluminar seu caminho espiritual? 

SEGUNDO TEXTO

Marcelino e os necessitados (Testemunho do Ir. Silvestre, Cap. IV, Nº 13; Pfo. 6, 2º).

“Até então os habitantes não se tinham importado muito com os Irmãos, mas ao ver sua escola 
bem disciplinada e os rápidos progressos dos meninos, começaram a abrir os olhos e compreen-
deram que os Irmãos do Padre Champagnat não eram apenas piedosos fabricantes de pregos, mas 
bons professores religiosos. Dessa forma, o número de alunos aumentou consideravelmente. Diver-
sos pais, que moravam nas aldeias mais afastadas, querendo fazer com que os filhos aproveitassem 
das lições dos Irmãos, os colocaram na sede; infelizmente não eram vigiados depois das aulas e 
brigavam entre si. Para fazer cessar o abuso, o Venerado Padre fez alguns adendos à casa e os rece-
beu como pensionistas. Diversos meninos indigentes se apresentaram. O bom Padre, confiando na 
Providência, recebeu-os apesar de tudo e não somente se encarregou de sua instrução, mas ainda 
de alimentá-los; contentava-se dizer aos que o censuravam, porque sabiam que não dispunha de 
recursos: «A esmola não empobrece, como a missa não faz retroceder os negócios». Prosseguiu nas 
boas obras sem se perturbam com o diz-que-diz-que.

Vimos também que tinha em perspectiva outra finalidade: formar trabalhadores para os diferen-
tes tipos de ofício. Porém, havendo dissuadido disso o Ir. Francisco por ser prejudicial à Congrega-
ção no momento em que ele governava, não pensou mais nisso. De fato, a ideia de dirigir orfanatos 
sempre esteve em seu pensamento, e a prova disso é que ele mesmo enviou Irmãos para o orfanato 
de Denuzière, em Lyon, porque se tratava, nesse caso, de propiciar instrução primária e, sobretudo, 
religiosa aos meninos, mais do que ensinar-lhes um ofício.

Podemos dizer que seu coração transbordava caridade, não apenas para com seus Irmãos, mas 
para todo o mundo. Recordo que nos estabelecimentos em que havia meninos pobres, distribuía 
entre eles, antes das férias, roupa com reparos e limpa, para que pudessem levar sem constran-
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gimento. Ele também mantinha, por caridade e à custa da comunidade, quatro ou cinco anciãos 
doentes, que tratava com bondade verdadeiramente paterna, desejando que os Irmãos fizessem 
o mesmo com eles. Recordo-me de ter sido repreendido e até castigado por ter feito algumas tra-
vessuras com esses anciãos, embora sem maldade. A comunidade cuidou deles até sua morte. Um 
deles, com deficiência mental, permaneceu com os Irmãos mais de quarenta anos, ainda que suas 
crises fossem às vezes constrangedoras” 

Observações:

• Marcelino transcende seu apostolado sacerdotal e pastoral, procurando atender as necessidades 
materiais das pessoas.

• É capaz de tomar decisões inéditas, chegando a contradizer o sentido natural da prudência.

• Mostra-se sensível e constante no acompanhamento empreendido, apesar das contrariedades.

• Compromete seus discípulos em projetos solidários novos.

Questionamentos:

• Que sentimentos impactam você ao ler este texto

• Que situações são as mais tocantes?

• Que aspectos você considera mais valiosos para iluminar seu caminho espiritual? 

ILUMINAÇÃO

Somos todos convidados a nos deixar tocar pela Palavra de Deus e para isso sugerimos orar com 
os seguintes textos bíblicos:

1. Conversão de Mateus: Mt 9, 9-13

2. Conversão de Zaqueu: Lc 19, 1-10

3. Conversão de Saulo: Atos 9, 1-22

Podemos trabalhar em grupos e responder as seguintes perguntas:

• Em que consistiu o processo de conversão?

• Neste momento de minha vida como MARISTA, e com todos os elementos que recebi de 
nossa rica espiritualidade, a que processo de conversão me sinto chamado? 

• Que conversão você vislumbra para nosso Instituto?
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Em seguida, e em clima de oração, somos convidados a partilhar essas respostas, abrindo nosso 
coração a quem quiser nos expressar Deus através do meu irmão.

Algumas ideias para refletir e aprofundar

O Senhor exige de nós, irmãos e leigos, disposição para assumirmos um ITINERÁRIO DE CONVER-
SÃO. Este itinerário se converte em desprendimento interior para podermos passar da dependência 
à autonomia, da quantidade à qualidade. E esse é um tipo de desprendimento na missão que permita 
que ela passe de obras de Irmãos para obras maristas, de funcionários do Evangelho a testemunhas 
do Senhor. É, pois, um desprendimento na relação, passando de suplência à colaboração, de superio-
ridade à fraternidade, de distância à proximidade, de espectadores a companheiros de jornada. 

A conversão supõe que passemos do protagonismo ao ocultamento evangélico, doo centralismo 
à corresponsabilidade, de dirigir a acompanhar e animar. Ela nos pede a passar da teoria à práxis, 
das diferenças dos ministérios à igualdade fundamental, do masculino à igualdade de gênero, do 
hierárquico excludente à autoridade como serviço, dos símbolos, gestos e ritos de submissão à fra-
ternidade que une. 

Para nos colocar a caminho rumo à nova terra necessitamos viver uma espiritualidade para a 
transformação, que só nasce do espírito de Deus: “Se não acreditarmos no Deus da transformação, 
estamos condenados à banalidade do parcial” (Joan Chittister). A novidade que o último Capítulo 
Geral nos propôs acreditamos ter exatamente esse tom, o que implica mudança de mentalidade, 
muito discernimento, grande disponibilidade, renúncia à segurança, assumir riscos e uma profunda 
confiança em Deus, a exemplo de Maria.

CELEBRAÇÃO

Para culminar esta experiência, todos são convidados a viver a experiência da celebração comu-
nitária. Por um momento, recordemos o logo escolhido para a Assembleia da Missão Marista, em 
que um dos elementos característicos é o fogo. A dimensão conotativa do fogo é muito variada. Na 
tradição cristã, é o símbolo do Espírito Santo. Mas também é, por natureza, símbolo do calor e da 
luz. Associado ao Espírito Santo, ele se converte em símbolo da força missionária e apostólica. Não 
esqueçamos que o tema de nossa Assembleia é “Maristas Novos em Missão”. 

Em muitas culturas, o fogo simboliza o lugar do encontro, de reunião, onde a história e a tradição 
são preservadas e onde se celebra o presente e se planeja o futuro. Ele significa a grande assem-
bleia que se formará em torno da vida e da missão maristas.

1. Com antecedência, os organizadores da reunião devem preparar alguns círios, ou, se for mais 
conveniente, uma pequena fogueira, algo enfim criativo que faça recordar o chamado à conver-
são constante. Seria interessante acrescentar algum elemento ou símbolo cultural do lugar ou 
ambiente onde vivemos e evoque o caminho de conversão.
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2. Uma vez todos prontos, e com os círios apagados, é dado um espaço para recordar os momen-
tos nos quais sentimos necessidade de conversão ou de transformação para receber a luz. 

3. Em seguida, acende-se a fogueira ou o círio principal e cada participante vai acendendo seu 
círio ou manifestando o chamado à conversão que se sente nesse momento.

4. Após as intervenções espontâneas, finaliza-se com um canto e com a oração “Maria, Aurora 
dos tempos Novos”.

Maria,

aurora dos novos tempos,
dou-te graças porque sempre
fizeste tudo entre nós,
e assim continua sendo até o dia de hoje.

Ponho-me confiadamente entre tuas mãos
e me abandono à tua ternura.
Confio-te também cada uma das pessoas que, como eu, se sentem 
privilegiadas em levar teu nome.

Renovo neste dia minha consagração a ti, E 
também minha firme vontade de contribuir 
na construção de uma Igreja,
reflexo de teu rosto.

Tu, fonte de nossa renovação, 
acompanhas minha fidelidade,
como acompanhaste a dos que nos precederam.
Neste caminho para o bicentenário marista, sinto tua presença junto a mim
e por isso te agradeço.
Amém.



Tema 3: Espiritualidade
O Espírito faz bater 
nossos corações em 
uníssono 
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O ESPÍRITO FAZ BATER NOSSOS CORAÇÕES EM UNÍSSONO 
(Ir. Henri Vergès)

Espiritualidade enraizada no Deus de Jesus, 
encarnada nas realidades do nosso mundo,
alimentada na missão e vivida do jeito de Maria

INTRODUÇÃO

Na missão marista estamos envolvidos por pessoas com diferentes experiências e histórias e 
com diversas formas de expressar nossa relação conosco, com os outros, com Deus e com o mundo. 
Como seres com alma, vida e espírito, vivemos, em maior ou menor medida, uma espiritualidade.

Diz o documento “Em torno da mesma mesa” (n. 100 y 101): 

Espiritualidade é viver em Deus e com Deus. A espiritualidade é como a seiva da árvore. Não está à 
vista, no entanto nutre, faz crescer e produz fruto. Do mesmo modo, os cristãos experimentam que 
a força do Espírito dá sentido à sua existência, alimenta suas convicções e impulsiona suas ações.

Espiritualidade é desejar viver na raiz, não apenas na superfície. O ser humano aberto à espiritu-
alidade descobre que cada instante é tempo de oportunidade. É capaz de manter a esperança na 
alegria e na dor e aposta em viver profundamente cada momento desta existência maravilhosa e 
difícil. Não se confunde com religiosidade ritualística e provoca uma verdadeira mudança de vida.

Nesta reflexão conjunta, todos somos convidados a tomar consciência  de quais as caracterís-
ticas mais significativas de nossa espiritualidade e a descobrir novos apelos do Espírito que nos 
façam caminhar rumo a uma nova terra.

EXPERIÊNCIA HUMANA

Dinâmica proposta: A árvore de nossa vida

Entrega-se aos participantes uma folha de papel em que aparece a silhueta de uma árvore. Pede-
-se então que imaginem que essa árvore representa sua própria vida e espiritualidade. Devem en-
tão nessa árvore as respostas às seguintes perguntas.

• Quais são as raízes dessa árvore?

• Em que terra ela está plantada?

• Que nutrientes alimentam a vida dela?

• Que flagrância ela exala e qual a cor de suas folhas e flores?

Após alguns momentos de reflexão pessoas, convida-se a todos a partilharem esta experiência.
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ILUMUNAÇÃO DA FÉ

Como foi dito na introdução, a espiritualidade é como a seiva de uma árvore. É viver da raíz, não 
da superficie.

Em alguns documentos maristas e eclesiais, lemos alguns documentos que podem nos iluminar 
pessoal e comunitariamente e nos propiciar a chave para aprofundar as características da espiritu-
alidade apostólica marista. Todos são convidados a lê-los comunitariamente:

a) Uma espiritualidade enraizada no Deus de Jesus

Um Deus apaixonado pelo ser humano

As características do Deus mostrado por Jesus resumem-se basicamente em um Deus “gratuito”, 
que não pode fazer mais do que amar, um Deus Pai-Mãe, que quer dar a todos os seus filhos a vida 
e a felicidade. Jesus viveu profundamente a experiência de Deus como Amor, e toda a sua vida quis 
comunicar essa profunda convicção aos demais, com obras e palavras. Seu ideal estava resumido 
à imagem do “Reino de Deus”: um Deus que “reina” quando o mundo goza de liberdade, justiça, 
bondade, superação de carências, e acolhida ao mais fraco (Evangelizadores entre os jovens, n. 60).

b) Uma espiritualidade encarnada na realidade

Os apelos do mundo, especialmente dos pobres, tocam o coração de Deus e também o nosso. A 
profundidade da compaixão divina nos desafia a ser homens e mulheres de coração sem fronteiras, 
pois, em Sua infinita bondade, Deus continua a se envolver totalmente com as mulheres e os ho-
mens do mundo de hoje, com seus desapontamentos e esperanças.

O carisma Marista torna-nos sensíveis aos sinais dos tempos e às aspirações e preocupações das 
pessoas, especialmente dos jovens. Superando fronteiras religiosas e culturais, desejamos a mesma 
dignidade para todos: direitos humanos, justiça, paz e a participação igualitária e responsável das 
riquezas do planeta (Água da Rocha, n. 127 e 128)

c) Uma espiritualidade que se alimenta da missão.

Nossa resposta apaixonada às necessidades do mundo emerge de nossa espiritualidade. A espi-
ritualidade nos faz viver a missão, que se alimenta nessa espiritualidade e nela se revigora. A espi-
ritualidade dá sentido às experiências humanas e nos permite interpretar a vida com os olhos e o 
coração de Deus e compreendê-la como um projeto do Senhor (Água da Rocha, n. 129).

d) Vivida do jeito de Maria

Maria inspirou o modo de Marcelino viver a missão. Na Anunciação ela recebeu o Espírito Santo e 
atendeu prontamente à necessidade de Isabel. Demonstrou, assim, que a contemplação e a ação são 
elementos indispensáveis à espiritualidade. O jeito de Maria, na paciente escuta do outro, na perma-
nente atenção e pronta resposta à vontade de Deus, inspira as nossas ações (Água da Rocha, n. 131).
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Maria na Anunciação é nosso modelo de abertura ao Espírito, a quem escuta atentamente no 
silêncio e a cuja ação se abandona. Como Ela que guardava e meditava todas as coisas em seu cora-
ção, buscamos ser contemplativos na ação. Nossa oração, fiéis à tradição marista, é simples, inserida 
na vida cotidiana, mas também com tempos específicos para a contemplação.

Nós nos educamos e educamos para a interioridade, promovemos a sensibilidade e a abertura 
para a beleza. (Deu-nos o nome de Maria,  Circular do Ir. Emili Turú, Superior Geral).

e) Como o coração impregnado de alegria

Conhecer a Jesus Cristo pela fé é nossa alegria; segui-lo é uma graça, e transmitir este tesouro 
aos demais é uma tarefa que o Senhor, ao nos chamar e nos eleger, nos confiou. Com os olhos ilumi-
nados pela luz de Jesus Cristo ressuscitado podemos e queremos contemplar o mundo, a história, 
os nossos povos da América Latina e do Caribe e cada um de seus habitantes, especialmente o Deus 
que se manifesta no rosto das crianças e dos jovens (Aparecida, 18).

CHAMADAS PESSOAIS E COMUNITÁRIAS

Após a leitura dos textos, convida-se cada um a escutar e partilhar as chamadas pessoais e co-
munitárias suscitadas pela reflexão.

Em um grande mural, desenha a silhueta de uma árvore semelhante àquela entregue no início des-
te encontro. Cada um dos participantes, então, é convidado a expressar os apelos repercutiram neles.

Após a leitura dos textos, convida-se cada participante a escutar e partilhar as chamadas pessoais 

• Como é a seiva que sinto que deve circular nesta grande árvore sob a qual se abrigam todos os 
maristas de Champagnat? 

• Em que ‘novas terras’ podemos plantar esta árvore?

• De que nutrientes esta árvore deve se alimentar? 

ORAÇÃO (inspirada no documento de Aparecida, 24)

• Com música de fundo, os participantes são convidados a contemplar a árvore desenhada  e os 
apelos lançados.

• Após alguns instantes, todos podem ler esta simples oração:

“Bendizemos a Deus com ânimo agradecido por nos ter chamado a ser instrumentos de seu Reino 
de amor e de vida, de justiça e de paz, e pelo qual tantos se sacrificaram. Ele próprio nos confiou 
sua obra para dela cuidar e colocá-la a serviço de todos. Bendizemos a Deus por nos ter feito seus 
colaboradores para sermos solidários com Sua criação pela qual somos responsáveis. Bendizemos 
a Deus por nos ter confiado tantas crianças e jovens, irmãos e leigos para ser construtores de uma 
nova terra. Bendizemos a Deus que, por Maria e Marcelino, revelou o Seu rosto de amor.”
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• Um dos participantes proclama a leitura do Evangelho

“Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque 
olhou para sua pobre serva. Por isto, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gera-
ções, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é Santo. Sua miseri-
córdia se estende, de geração em geração, sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço: 
desconcertou os corações dos soberbos. Derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Sa-
ciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado 
da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade, para 
sempre.” (Lc 1,46-56).

• Após alguns momentos de silêncio e interiorização, é oferecido um tempo para a partilha de 
nossa oração em louvor e ação de graças. A cada duas ou três intervenções pode-se cantar o 
seguinte estribilho: Magnificat, anima mea, dominum.

• Para concluir, proclama-se um fragmento do Testamento Espiritual de Marcelino Champagnat:

 “Peço também a Deus e desejo com todo o ardor da minha alma que vocês fielmente no santo exercí-
cio da presença de Deus, alma da oração, da meditação e de todas as virtudes. A humildade e a simpli-
cidade sejam as características dos Irmãozinhos de Maria... Mantenham-se em um espírito de pobreza 
e desapego... Que uma devoção terna e filial à Boa Mãe os inflame sempre e em qualquer situação... 
Sejam fiéis à vocação, prezem-na e nela perseverem corajosamente.” (Testamento Espiritual)



Tema 4: Espiritualidade
Na densidade do humano 
emerge a vida de Deus
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NA DENSIDADE DO HUMANO EMERGE A VIDA DE DEUS, 
Nossa espiritualidade marista, 
aberta ao diálogo interreligioso, 
a quem está em busca de sentido, 
e conectada às novas sensibilidades da juventude.

TEMA EM FOCO

Na introdução do livro Água da Rocha, o Ir. Seán pondera que recebemos a espiritualidade de Mar-
celino como herança preciosa e que agora temos de encarná-la nas diferentes culturas e situações em 
que o Instituto está presente. É verdade que vivemos uma nova era, quando as fronteiras se deslocam, 
os antigos valores são questionados e as práticas do passado parecem ter perdido a validade (cf. Agua 
Roca 47). Por isso, a espiritualidade marista é desafiada a abrir-se ao diálogo interreligioso e a quem 
está em busca de sentido, conectando-se às novas sensibilidades da juventude. 

Eis algumas das questões que precisamos responder: Como abordar a mudança religiosa como 
oportunidade para o despertar espiritual? Como empreender, a partir da espiritualidade, a busca do 
sagrado e da vontade de Deus? O que o Espírito nos está sugerindo em meio a essas transforma-
ções que nos desafiam? 

O Ir. Emili encoraja-nos nessa busca: “Creio que nossa vocação marista propicia grande liberdade 
para nos tornar peregrinos junto com todas as pessoas que buscam a Deus e estabelecer um diálo-
go interreligioso levando em conta a vida.”

DIALOGAR LEVANDO EM CONTA A VIDA

Na casa do Islam

O Ir. Henri, de origen francesa, consagrou 25 de sua vida ao serviço dos jovens da Argélia, onde mor-
reu assassinado em 1994. Presença profética, partilhando sua vida a serviço dos jovens do Islamismo.

“Há um desígnio misterioso de Deus sobre o povo do Islão, um templo de sua pre-
sença no qual me convida a entrar, uma abertura recíproca que deve ser favorecida, 
um diálogo, entre crentes, a continuar e desenvolver. Nossas tentativas de caminhar 
ao encontro de Deus só podem convergir. Minha vocação marista está particular-
mente adaptada a essa presença escondida no serviço humilde, fundamento bem 
ancorado sobre o qual repousa o futuro deste país jovem - nós existimos para os 
jovens - com Maria, ela também vivendo no coração do Islã. Meu compromisso ma-
rista permitiu-me, apesar de minhas limitações, inserir-me harmoniosamente no 
meio muçulmano, e minha vida nesse ambiente tornou-me mais profundamente 
Marista: Deus seja louvado!”  (Ir. Henri Vergès).
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DESAFÍOS PARA NOSSA ESPIRITUALIDADE 

A espiritualidade fortalece nossa união e é elemento fundamental para o dinamismo de nossa 
vida e missão. Mas nossa espiritualidade é constantemente renovada pela ação conjunta do Espírito 
e de nossos esforços para encarná-la em situações de mudança e em diferentes culturas. Destaca-
mos aqui alguns dos desafios atuais para a nossa espiritualidade:

• Uma espiritualidade aberta ao diálogo interreligioso.

Em varias regiões do Instituto, tanto os destinatários quanto os animadores de nossa missão 
pertencem em sua maioria a outras religiões. No entanto, nosso mundo é cada vez mais  multi-
cultural e multi-religioso, o que implica saber viver essa realidade de maneira construtiva. Nossos 
documentos nos convidaram a ser propositivos,  trabalhando para um melhor relacionamento entre 
católicos e pessoas de outras religiões, com uma atitude mariana de escuta (cf. XX Capítulo Geral) 
e aprofundando o diálogo inter-religioso e ecumênico, pois escutando nossos irmãos e irmãs de 
outras confissões e igrejas, escutamos o Espírito que nos espera para levar todos nós juntos a Deus 
(cf. Carta, EMM). As comunidades multiculturais nos convidam a participar da riqueza de outras tra-
dições e crenças, a crescer no respeito e na tolerância e a celebrar a abundância da presença amo-
rosa de Deus. Elas oferecem um testemunho especial contra as tendências ao fundamentalismo, à 
xenofobia e à exclusão (cf. Água da Rocha, n. 121).

De acordo com Xavier Melloni, sj, o diálogo inter-religioso permite descobrir que a própria tra-
dição religiosa é apenas um acesso possível ao Mistério, permitindo abrir-se à riqueza espiritual da 
humanidade, que hoje entendemos ser patrimônio comum e necessário para responder aos desa-
fios que enfrentamos como pessoas e como espécie. Ele faz com que não seja mais possível pensar 
em Deus, no ser humano e no mundo a partir de um único modelo. Nestes tempos tão complexos, 
precisamos recorrer ao conjunto das diferentes sabedorias e correntes espirituais para avançarmos 
juntos como seres humanos e crescer em consciência planetária. Já não é mais possível nos com-
preender isoladamente. Nesse sentido, o Ir. Emily destaca o ‘bilinguismo religioso’. 

A herança espiritual que recebemos é uma espiritualidade sem complicações, com os pés na 
terra (cf. Água da Rocha, n. 34). Apresenta uma natureza mais experiencial do que doutrinal e teoló-
gica. Centra-se na experiência amorosa de Deus em nós e nos outros (cf. Água da Rocha, n 16). Tal 
experiência constitui a melhor condição para um diálogo inter-religioso

• Uma espiritualidade em diálogo com quem está em busca de sentido.

Outro desafio para nossa espiritualidade marista é dialogar com quem sustenta o que os pensa-
dores chamam de ‘espiritualidade sem religião’, aquela que não passa pelas religiões, tampouco pe-
las crenças ou sacralidades, mas que acolhe ‘a verdadeira dimensão de ser humano’ (Viktor Frankl), 
a dimensão de profundidade do ‘mistério que nos envolve e no qual somos’ (Martínez Lozano). Uma 
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espiritualidade que ‘abrange tudo o que somos’ (Ir. Charles Howard), isto é, os elementos que confi-
guram nossa vida, nossas relações, nossos dons, as alegrias e sofrimentos, nossos sonhos e estados 
de espírito, as lutas e fracassos, tudo enfim.

Nossa espiritualidade marista propõe viver com sentido tudo o que somos e nos permite dia-
logar com toda pessoa que aja corretamente, embora sua atuação aparentemente não tenha nada 
a ver com religião, mas que certamente se relaciona com Deus e se une a Deus. Na densidade do 
humano, o que emerge pertence a Deus. Portanto, o trabalho, o descanso, o prazer de viver, as 
ações aparentemente mais simples e mais cotidianas, são, em verdade, coisas que nos aproximam 
de Deus e apresentam um profundo sentido religioso, ainda que sequer estejamos pensando Nele 
nem Dele nos damos conta.  Tantos homens quanto mulheres de nosso mundo que honradamente 
buscam dar sentido a sua vida, convertem-se assim em companheiros de nossa trajetória espiritual.

Entendemos que o Evangelho não é um projeto em conflito como o autenticamente humano, 
mas que, de fato, é a plenitude do humano que há em nós e o caminho para que cada um de nós 
seja autêntico e se realize plenamente. Assim se expressou Simone Weil: “Não é pela forma como 
uma pessoa fala de Deus, mas pela forma como fala das coisas terrenas, que se pode discernir que 
sua alma permanece no fogo do amor de Deus”. Assim viveu Champagnat, com uma espiritualidade 
intensamente relacional e afetiva (cf. Água da Rocha, n. 31), sensível e realista (Água da Rocha, n. 6), 
com os pés na terra (Água da Richa, n. 34. É assim que podemos percorrer  nosso caminho espiritual 
com todas aquelas pessoas que procuram desenvolver a dimensão profunda de seu ser, a partir de 
uma vida com sentido e com paixão.

• Uma espiritualidade conectada às novas sensibilidades dos jovens.

Um dos grandes desafios para nossa espiritualidade é o diálogo com as novas sensibilidades da 
religiosidade dos jovens. Entre elas podemos destacar uma religiosidade subjetiva, individualista, 
provisória e pragmática. A vivência pessoal prevalece claramente sobre o compromisso eclesial. Os 
jovens tendem a interpretar a mensagem cristã a partir de uma religiosidade naturalista. Acreditam 
no que podem conhecer por seu próprio esforço e viver mediante experiências pessoais. Por essa 
mentalidade subjetiva, é difícil para eles acreditar nos mistérios centrais da fé cristã. Nota-se certo 
interesse por práticas tipicamente espirituais que ressaltam a emoção e o sentimento. Para alguns, 
é uma religião a la carte referida aos ritos, crenças e também à ética. A convivência parece ser o 
primeiro e decisivo valor. Sua religiosidade é otimista, orientada para a felicidade, o entusiasmo e 
a plena realização pessoal. O sofrimento, o sentido do dever, o pecado, o mal e a culpa geralmente 
estão ausentes de sua fé. Para a maioria dos jovens cristãos, a preocupação pelos outros constitui 
dimensão importante de sua vida cristã. No entanto, o modo de se comprometer com os outros é, 
sobretudo, “caritativo”; repelem, em geral, a ideia de teorias ou de projetos globais no âmbito social 
ou político (cf. Spiritualità giovanile, Jacques Schepens-Joseph Boenzi, sdb).

Muitos jovens não se sentem interpelados pelas propostas da Igreja, mas permanecem abertos 
à dimensão da interioridade. E aqui temos um paradigma que pode nos recolocar diante da sensi-
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bilidade dos jovens: educar na interioridade. Um autor define essa dimensão como “a capacidade 
que todo ser humano tem de atingir sua dimensão mais profunda e essencial que nele habita e dá 
sentido à sua vida para perceber o mistério que o transcende”. 

Educar na interioridade seria como a porta de acesso à dimensão interior de todo ser humano, 
acesso que pode, depois, conduzir à experiência religiosa. Sermões e discursos valem pouco para 
os jovens se não houver antes experiência de vida. Esse caminho pedagógico vem  marcado  pelo 
desenvolvimento da imaginação criativa, a introspecção, a admiração pela criação, a harmonia pes-
soal, a capacidade de expressar sentimentos, a vida interior, a atenção plena, o deixar-se surpreen-
der, a meditação e o silêncio.

Viver em contato com o que somos, com nossa essência profunda, aprender a ser e a nos sentir 
livres, aprender a dialogar com o outro, com o diferente, educar na transcendência e no mistério, 
ajudar a buscar a verdade e o sentido da vida resulta em uma maravilhosa oferenda espiritual para 
uma parte dos jovens de nosso tempo.

ENRIQUECEMOS-NOS PARTILHANDO

• Um profundo pensador não cristão, Ibn Arabí (1165-1240) escreveu um dos textos mais belos e 
profundos sobre o que deve ser o encontro e o diálogo de todo crente com os crentes de outras 
religiões: “Houve um tempo em que eu rechaçava o meu próximo se a sua religião não fosse 
como a minha. Agora, meu coração se converteu no receptáculo de todas as formas de religião: 
é o prado das gazelas e o claustro dos monges cristãos, o templo dos ídolos e a Kaaba dos pe-
regrinos, as Tábuas da Lei e as Folhas do Alcorão, porque professo a religião do Amor...o Amor é 
meu credo e minha fé”.

O que este texto tem a ver com a sua experiência religiosa? 

• Em grupo

A partir do texto de reflexão:

Como abordar a mudança religiosa como oportunidade para o despertar espiritual? Como res-
ponder, considerando nossa espiritualidade, à busca do sagrado e da vontade de Deus? O que o 
Espírito nos diz em meio a essas transformações que nos desafiam?

• Nossa síntese

Criar um cartaz que apresente as dimensões da transformação religiosa que percebemos neste 
momento (leitura da realidade religiosa) e, em segundo lugar, as características da espiritualidade 
marista que mais significativamente respondem aos desafios dessa transformação.
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CELEBRAMOS

• Canto 

Ubi caritas et amor Deus ibi est. (Taizé)

• Leitura:  Em torno da mesma mesa 82, 127

A mesa simples dos primeiros irmãos nos mantém em comunhão com a Igreja, Povo de Deus, e 
com outras igrejas cristãs que caminham conosco no seguimento de Cristo. Além disso, ela nos une 
a outras pessoas não crentes ou de outras religiões, com as quais temos um compromisso para a 
construção de um mundo mais justo. 

O carisma marista, dom do Espírito que sopra onde quer, hoje toca os corações dos homens e 
mulheres de outras religiões ou crenças. Nós, leigas, leigos e Irmãos Maristas, congratulamo-nos 
com essas pessoas que encontram no carisma de Champagnat uma maneira de viver mais profun-
damente sua própria experiência religiosa e seu compromisso com a humanidade.

• Partilha:

Exemplos de como o Espírito, que habita o seu coração, sugere para saber acolher as pessoas não 
crentes ou de outras religiões, mas que encontram no carisma marista uma maneira de viver sua 
própria experiência religiosa e compromisso com a humanidade.

• Oração budista para a paz

Que eu possa estar em Paz.
Que meu coração permaneça aberto.
Que eu possa despertar a luz
que é minha verdadeira natureza.
Que eu possa sonhar.
Que eu possa ser fonte de perdão
para todos os seres.
Que eu possa estar em paz.



Tema 5: Vocação - um 
novo relacionamento
Você também é Marista?
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VOCÊ TAMBÉM É MARISTA?
Um novo jeito de ser Marista:
Na emergência de um novo tempo para o carisma Marista

INTRODUÇÃO

O relacionamento entre Irmãos e Leigos Maristas está claramente proposto no Documento do 
21º Capítulo Geral. Somos chamados a criar uma “nova relação entre Irmãos e Leigos, buscando 
juntos maior vitalidade”.  O novo modo de ser Marista inclui todos os Maristas, Irmão, leigas, leigos, 
jovens, idosos. A seção do documento intitulada “Irmãos e leigos em um novo espírito de comu-
nhão” lança a todos nós os seguintes desafios:

1. Vislumbrar nosso futuro Marista como comunhão de pessoas no carisma de Champagnat, em 
que nossas vocações específicas são mutuamente enriquecedoras.

2. Priorizar a formação específica e compartilhada.

3. Reconhecer a corresponsabilidade para o desenvolvimento da vida marista, da espiritualidade 
e da missão.

Esses desafios exigem que todos nós sejamos Maristas: Irmão, leigos, jovens, colegas religiosos, 
clérigos, todos, enfim, que partilham o carisma, bem como todas aquelas pessoas com quem entra-
mos em contato. “Viver o carisma marista hoje significa abrir, como em círculos concêntricos,  nossas 
vidas para os outros que estão chegando para partilhar conosco o espírito marista.” (Viver o carisma 
marista com os outros, 4).  Não há duvidas de que enquanto trabalhamos juntos, se geram novas 
formas de relação, cada vez mais profundas, que nos exigem novas estruturas que acolham e pro-
movam vitalidade (Coming Closer to the New Relationship between the Laity and the Brothers, p.1).

EXPERIÊNCIA HUMANA

• Fazendo Comunidade

“Percebo que minha vocação de Irmão se enriquece na partilha estreita do carisma marista com 
os irmãos e irmãs da comunidade. Sinto que transformo em vida os sentimentos do XXI Capítulo 
Geral que expressa que nosso tempo ‘é um convite do Espírito a viver, juntos, uma nova comunhão 
de Irmãos e leigos maristas’, favorecendo uma maior vitalidade ao carisma marista e à missão em 
nosso mundo” (Ir. Abel).
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“Para mim é difícil falar de ideais únicos, sentimentos e esperanças diante desta experiência 
que estamos começando, pois se trata de uma opção que Éder e eu fizemos como casal e família 
junto com nossos filhos Udane e Oier. É uma opção, em primeiro lugar, como resposta a viver como 
família com mais fidelidade o que Deus quer de nós. É também uma opção pelos mais necessitados 
da minha comunidade. Uma opção para continuar aprofundando nosso ser marista. Uma opção por 
seguir fazendo realidade, de outra forma, que Irmãos e leigos juntos somos chamados a viver em 
torno à mesma mesa”. (Garikoitz Etxebarría).

• Projeção de um breve vídeo clip com jovens dos Estados Unidos.

1. Quais são algumas das características que relacionas com o ser marista?

2. Com que exemplos expressarias a “nova relação” entre Irmãos e leigos?

3. Como traduzirias a expressão do último Capítulo Geral: “nosso futuro marista é um futuro 
de comunhão”?

ILUMINAÇÃO DA FÉ

Um trecho do documento “Em torno da mesma mesa”: 

Queremos caminhar junto com os irmãos e revitalizar o carisma marista

Juntos, compartilhando vida, missão e espiritualidade, conhecemo-nos cada vez melhor. Respon-
dendo ao chamado de Deus, descobrimos e usufruímos tanto o que nos une como o que nos dis-
tingue. Descobrimos com alegria que nossa fraternidade se multiplica e se enriquece, e uma nova 
tenda é construída entre todos.
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Agora é o momento de dar os passos que o Espírito solicita. Cremos que Ele nos pede para:

• Mostrarmos juntos o rosto de Deus. Leigos e irmãos, vivemos formas de vida complementares. 
Nós, os leigos, inseridos nas realidades temporais, consagramos o mundo a Deus. Os irmãos, por 
seus compromissos religiosos, são profecia do Reino. Juntos mostramos o rosto de Deus ao mundo. 

• Criarmos mais espaços de comunicação profunda entre nós, que nos permitam partilhar a vida 
em todos os seus aspectos: desfrutar da convivência, projetar a missão, orar juntos, partilhar nossa 
história e nossa formação. Tudo isso nos faz crescer em fraternidade e ser uma autêntica família.

• Aprendermos a nos perdoar é imprescindível. Nem sempre os relacionamentos são construtivos. 
Há pessoas ressentidas e mágoas a superar.  Os conflitos não nos devem assustar. O importante 
é saber curar as feridas, compreender e aceitar as limitações de cada um e reconciliar-nos em 
torno da mesma mesa.

• Cuidarmos da vocação marista, revitalizá-la e multiplicá-la. A proposta e o acompanhamento 
da vocação marista, de irmão e de leigo, representam para nós uma urgência, porque nos desafia 
a missão a nós confiada. As crianças e os jovens nos esperam.

• Por isso, assumimos o compromisso de nos envolver nos processos de formação nas duas mo-
dalidades de vocação marista. Queremos que nosso testemunho atraia muitas pessoas e nosso 
sonho contagie. Desejamos que mais pessoas desfrutem desse amor que plenifica nossa vida.

APELOS PESSOAIS E COMUNITÁRIOS

Da mensagem do Ir. Emili aos participantes dos Encontros Regionais de Irmãos e leigos:

De fato, o Espírito Santo já nos interpelou através do Capítulo geral XXI, quando nos dizia: “po-
nham-se a caminho, depressa, com Maria”. Para mim é muito significativa essa referência à novidade 
que, no Capítulo, está em toda parte. Observem que convida a partir para uma nova terra, para uma 
vida consagrada nova, um novo modo de ser Irmão, uma nova relação entre Irmãos e Leigos. E afirma 
que isso vai significar uma nova época para o carisma marista.

Falando dessa novidade a que o Capítulo geral faz referência, o aspecto que mais nos toca é o 
da nova relação Irmãos – leigas/os. É claro que, se aqui se fala de nova relação, será porque, atual-
mente, existe algo que não vai bem nessas relações ou, talvez, é insuficiente. O que pode significar 
para nós a nova relação?

Pausa para reflexão e partilha

Em primeiro lugar, parece-me, que para nós, Irmãos, sempre foi muito importante o fato de o 
Capítulo ter reconhecido explicitamente a vocação do leigo marista. Ao fazê-lo, reconhece que é 
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um dom de Deus. Falamos de vocação e a vocação é um dom de Deus. Portanto, não significa que 
os Irmãos cedem algo do carisma marista às pessoas leigas. A vocação leiga é um dom de Deus. 
Portanto, situa-nos numa relação de igualdade: a vocação de um leigo marista e a vocação de um 
Irmão marista. Que consequências tem para nós, Irmãos maristas, essa relação de igualdade como 
filhos e filhas de Deus?

Pausa para reflexão e partilha

Em segundo lugar, é interessante que, ao ser abordada essa nova relação no Capítulo, diz-se que 
“contemplamos nosso futuro marista como comunhão de pessoas, no carisma de Champagnat”. 
Comunhão de pessoas, outro ponto sobre o qual somos convidados a refletir juntos. Somos convi-
dados, como maristas, a construir uma Igreja de rosto fraterno, com claro protagonismo leigo e, diria, 
sobretudo feminino, e de comunhão. Esse protagonismo e essa comunhão, infelizmente, na Igreja 
de hoje não são muito frequentes nem são muito promovidos.

 Podemos pensar juntos e concretamente o que significa essa comunhão de pessoas? Uma nova 
relação entre irmãos e pessoas leigas. Já percebem que “nova” não é aqui um adjetivo inócuo; fala 
de uma mudança de mentalidade, de atitudes, e de práticas. E não necessariamente uma mudança 
por parte dos outros, mas começando por si mesmo. O que precisa mudar em mim?

Pausa para reflexão e partilha

CELEBRAÇÃO

Neste momento de nossa história, recorremos a Maria, pedimos-lhe que nos obtenha as graças 
que necessitamos para refundar nosso Instituto. Confiamos-lhe novamente o projeto Marista em 
que cada um de nós participamos.

Esta leitura foi tirada de  Sigamos Jesus como Maria e com ela Seguir Jesus como Maria (Cf. Esco-
lha a Vida, n.12-13 XX Capítulo Geral).

“Jesus Cristo é nosso Mestre e Senhor. Ele nos revela um Deus Pai, com rosto materno de mi-
sericórdia, fonte de toda a vida e nos dá o Espírito Santo. Quando Jesus nos alcança no caminho, 
transforma-nos a existência. E ao seguir Jesus, vivemos as atitudes das pessoas que ele encontrou:

• Como o jovem rico, sentimos o olhar penetrante e amoroso de Jesus. E nós também, temos difi-
culdades em renunciar aos bens deste mundo. 

• Como os discípulos de Emaús, sentimos o coração arder de amor quando Jesus caminha conosco.

• Como os doze, Maria e as outras mulheres que o acompanharam, pertencemos à comunidade de 
Jesus, ao grupo de seus amigos e discípulos.
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• Como João Batista, reconhecemos que apenas somos mensageiros; preparamos os caminhos do 
Senhor. Somos testemunhas de Jesus que cura os doentes, perdoa os pecados e anuncia a Boa 
Nova aos pobres.

• Como os primeiros discípulos, somos tentados pelo poder e pela honra. E o Senhor nos diz, como 
disse a eles: “Quem quiser ser o maior, faça-se o servidor de todos” (Mt 20,26).

• Em Maria reconhecemos os traços de nossa identidade marista:

• Ela nos ensina a dar a Deus um sim generoso; a ser peregrinos na fé e discípulos de Jesus; a 
desenvolver a atitude de escuta; a discernir os apelos de Deus, meditando os acontecimentos 
e conservando-os no coração; a nos alegrar e reconhecer com gratidão as maravilhas que o 
Senhor faz em nós.

• Maria nos convida a cultivar a simplicidade e a transparência nas relações, a construir comunida-
des orantes como no Cenáculo e calorosas como em Nazaré.

• Do jeito de Maria, somos membros de uma Igreja-comunhão, estabelecendo com os leigos(as) 
relações mais fraternas do que hierárquicas.

• Maria nos ensina a estar efetivamente próximos das crianças e dos jovens como ela fez com 
Jesus; a proclamar de maneira corajosa e profética a preferência de Deus pelos pequenos; a de-
senvolver as características maternas de afeição e de ternura.

Cada participante pode ser uma ‘pedra bruta’, como um lembrete de que, como os primeiros Ma-
ristas que foram a fundação, no início da Sociedade, nós, os leigos e os Irmãos maristas do século 
21, somos as “pedras brutas” do presente sobre as quais se sustenta o carisma.

“Marcelino continuou a maravilhar-se com o crescimento do Instituto Marista em geral. Certa 
vez, ele disse aos seus colegas padres, ‘Nós, que estamos no início de nosso trabalho, não passamos 
de pedras brutas usadas como fundação. Não se usa pedra polida para isso. Há algo maravilhoso 
no início da nossa Sociedade. E o maravilhoso é que Deus desejou essas pessoas para realizar sua 
obra’” (Um Coração sem Fronteiras, p. 74).



Tema 6: Vocação - 
nova relação
Deus nos brindou com 
um coração marista 
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DEUS NOS BRINDOU COM UM CORAÇÃO MARISTA 
Herdeiros do carisma marista

A vocação como memória do carisma.
Dom para acolher e fazer crescer.

INTRODUÇÃO

Leigas, leigos e irmãos de todo o mundo palpitam com o mesmo coração marista e celebram esse 
presente recebido de Deus. Poe esse dom, convertemo-nos em herdeiros do espírito de Champagnat. 
Presente que acolhemos, cuidamos e fazemos frutificar. Como iniciativa de Deus, converte-se em pro-
jeto de vida, em resposta vocacional. Nossa existência vem assim configurada por um determinado 
estilo de viver. Dessa forma, nosso coração marista transmite ao mundo a vida recebida e converte-se 
em memória do carisma, que perpetua e promove a herança que Champagnat nos transmitiu.

Esta proposta de reflexão tem por objetivo tomar consciência do presente que, como maristas, 
Deus colocou em nossas mãos para partilhá-lo com os homens e as mulheres de nosso tempo. 

EXPERIÊNCIA HUMANA 

• Mãos que acolhem 

Convite para observar as mãos abertas com as palmas voltadas para cima

Observe atentamente as experiências fundamentais da vida registradas em suas mãos, que 
pessoas estão registradas nelas e como elas têm ajudado a moldar sua vocação marista. 
Compartilhe essa experiência.

• Testemunhos que interpelam 

Sentido de NOSSA vida

Ser leigo marista é uma opção de vida, uma chamada pessoal de Deus fundado no carisma marista. 
É esse convite que queremos partilhar, alimentar e testemunhar em nossas comunidades de leigos. 

Nós que sentimos esse chamamento encontramos nele o sentido de nossa vida e às nossas ações que 
ocorrem de muitas maneiras e em muitos rostos: a professora, o professor, o pessoal de apoio, o ani-
mador de grupos de jovens, o ex-aluno, o estudante universitário; a vizinha do bairro, o catequista, 
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o pároco, o bispo, o jovem profissional, o casal de noivos, os casais 
com seus filhos e filhas...e assim vão se projetando uma diversida-
de de expressões que se fundem como as cores de um arco-íris em 
um único raio de sol.

Estendemos o convite a viver o laicato marista a todas e todos que 
se sentem chamados por Deus a seguir as pegadas de Marcelino 
Champagnat. É oportunidade única, um sinal dos tempos que nos 
convida a viver e partilhar com audácia o carisma marista.

Os leigos e leigas maristas de Champagnat se agregam aos irmãos para enfrentar o desafio de 
ajudar a nascer a alvorada de uma nova vida e fortalecer a existência, tornando-a mais criativa, fiel, 
dinâmica e profética, tornando-o mais criativo, leal, dinâmica e profética

 (IV Encontro Nacional de Leigos Maristas de Champagnat, Venezuela 2012).

O Deus de Jesus nos quer em comunhão

“Sinto que o Deus de Jesus nos quer em comunhão, que a Igreja precisa de novos sinais que, de 
modo simples, sejam o reflexo do amor incombustível do Deus Trindade que permanentemente 
se identifica na doação mútua e compartilhada, que o Instituto Marista precisa reconhecer-se em 
novos modelos que permitam que o carisma de Marcelino possa prosseguir para além dos irmãos ...

Percebo que minha vocação de irmão vai enriquecer-se na partilha do carisma marista com as 
minhas irmãs e irmãos de comunidade. Por fim, que o Deus de Jesus continue vindo ao meu encon-
tro, me surpreenda e me tire da comodidade da rotina aprendida para descobri-lo em novos rostos 
e novas propostas. 

(Testemunho do Ir. Abel Muñoz sobre a experiência de tomar parte de uma nova 
de leigos e irmãos da Província Ibérica).

Leia atentamente os testemunhos acima e procure definir sua identidade marista, como ir-
mão ou como leigo, a partir de sua experiência. Escreva em algumas linhas o que você está 
sentindo e vivendo.
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ILUMINAÇÃO DA FÉ

• A iniciativa é de Deus. 

A carta do último Capítulo Geral nos diz: “Deus tem um sonho para cada um de nós, para a hu-
manidade e para o nosso Instituto”. O sonho de Deus é seu projeto de amor para o mundo. O sonho 
de Deus é seu projeto de felicidade para a humanidade. O amor de Deus é, pois, o fundamento de 
nossa vida de fé. Sobre ele se sustenta nossa identidade essencial, seu projeto de plenitude para 
cada um de nós. 

A iniciativa de nossa vocação, portanto, vem de Deus. É uma chamada pessoal a um modo espe-
cífico de ser discípulo

De aquí que la iniciativa de nuestra vocación viene de Dios. Es una llamada personal a una forma 
específica de ser discípulo de Jesus (cf. Em torno da mesma mesa 4, 13). Há um olhar que escolhe 
cada um de nós. Deus chama e convida. (cf. Constituições 11,13).

 

• O dom que Deus nos dá

A vocação marista é um dom que se oferece às pessoas comprometidas em estados de vida di-
ferentes, que querem viver o evangelho segundo o carisma marista.

O carisma marista como dom nos fala de um caminho espiritual próprio. A espiritualidade maris-
ta é uma espiritualidade contagiosa, fácil de dar e receber, que nos conecta com as esperanças de 
nossas crianças e jovens (cf. EMM, 103). Tem caráter mariano e apostólico (cf. C., 7).É plena de paixão 
e compaixão: paixão por Deus e compaixão pelos outros (cf. Água da Rocha, 1).

O dom do carisma marista que recebemos, irmãos e leigos, fala-nos de fraternidade. Marcelino 
e os primeiros irmãos estavam unidos em mente e coração. Seu relacionamento era marcado pelo 
acolhimento e pela ternura. Esse estilo de relacionamento se converteu em uma característica do 
nosso jeito de ser maristas. Nossa relação com os outros consiste essencialmente em sermos irmãs 
e irmãos. Esse espírito de família constitui nossa herança marista.

O presente comum que Deus nos dá fala-nos de missão. Todos os maristas compartilham a mes-
ma missão: tornar Jesus Cristo conhecido e amado. Desempenhamos esse ministério construindo 
comunidades como espações sagrados onde as pessoas podem encontrar Deus e o sentido de suas 
vidas (Cf. Água da Rocha, 141).

• O dom que partilhamos

O presente que Deus nos dá nós o partilhamos com nossos irmãos e irmãs. “A vocação leiga 
é dom de Deus. Portanto, situa-nos em uma relação de igualdade: a vocação de um leigo e leiga 
marista, a vocação de um irmão marista” (Ir. Emili). Os leigos e os irmãos têm, portanto, uma vo-
cação carismática comum: alguns de nós a vivemos como pessoas consagradas e, as outras, como 
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pessoas leigas (cf. Assembleia de Mendes). É uma bênção e um regozijo para todos nós, irmãos 
e leigos, dizia o Ir. Charles, poder partilhar um riqueza comum e viver uma aventura espiritual e 
apostólica emocionante.

Unidos por uma vocação carismática comum, fortalecemos nossa identidade específica e a en-
riquecemos a partir da complementaridade vocacional. Aprofundamos em nossas vocações espe-
cíficas na medida em que nos encontramos uns com os outros em um caminho que se descortina 
para o futuro e do qual já descobrimos características significativas (cf. EMM, 26). Descobrimos que 
temos muito mais em comum do que específico em nossa vocação: vivemos uma mesma vocação 
cristã pelo batismo e temos sentido a chamada de Deus que nos atrai ao carisma marista.

• Juntos impulsionamos o dom de Deus

“Contemplamos nosso futuro marista como uma comunhão de pessoas no carisma de Champag-
nat, onde nossas vocações específicas se enriquecem mutuamente”, expressou-se o 21º Capítulo 
Geral. Juntos, irmãos e leigos, unidos pela vocação carismática comum, vislumbramos o futuro do 
carisma como desafio para ajudar a nascer a aurora de uma nova vida marista e fortalecer a que 
existe, tornando-a mais criativa, fiel e dinâmica (cf. EMM, 169). 

Manter e continuar o carisma marista na Igreja não dependerá apenas do Instituto, que até agora 
o representava, mas de todas as pessoas que têm o coração marista e que receberam esse dom de 
Deus. Por isso, a pastoral vocacional converte-se, em nossos dias, em um trabalho comum de irmãos 
e leigos (cf. XXI CG, Irmãos e leigos, 7; EMM, 146). Continuar a narrativa marista implica repensar o 
modelo institucional que até agora encarnou o carisma marista na Igreja. “A realidade parece indi-
car que, não só precisamos ampliar a tenda do Instituto, mas construir juntos uma nova tenda onde 
todos, leigos e irmãos, encontremos nosso lugar” (EMM, 145). 

CHAMADAS PESSOAIS E COMUNITÁRIAS

• Em grupo, escrevam, a partir do conceito de vocação marista, tudo o que sentem sobre o que 
temos em comum, irmãos e leigos, e o mais específico de cada uma das vocações.

• Os leigos hão de nos revelar novas facetas do carisma marista, à medida que o forem vivencian-
do mais plenamente”, disse o Ir. Charles. A partir dessa ideia, desenhe a silhueta de uma mão 
aberta com as palmas voltadas para cima. Sobre ela escreva, como se fossem as linhas dessa 
grande mão, com que novas dimensões do carisma os leigos já estão contribuindo.

• Nossa síntese

A partilha do carisma e a vocação comum marista nos desafiam a criar uma nova família, mais 
ampla e com outras formas de vida. “A realidade parece indicar que não precisamos apenas ampliar 
a tenda do Instituto, mas construir juntos uma nova tenda onde todos, leigos e irmãos, encontremos 
nosso lugar” (Em torno da mesma mesa). 
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Por que uma nova tenda? Quais as implicações para irmãos e leigos? Como sonham essa tenda? 

Expresse suas ideias em um mural para partilhar com os outros grupos.

CELEBRAMOS O DOM DE DEUS

• Leitura: Em torno à mesma mesa 16, 17

Leigos e irmãos, temos muito mais em comum do que específico em nossa vocação: todos partilha-
mos a beleza e os limites da condição humana neste momento histórico, vivemos uma mesma voca-
ção cristã pelo batismo e temos sentido a chamada de Deus de nos atrai a partir do carisma marista. 
Temos a certeza de que nossas respectivas vocações iluminam-se mutuamente. Assim como vamos 
descobrindo quem somos em nosso relacionamento com os outros, a identidade específica de irmão 
e leigo marista fica mais clara e se enriquece ao partilharmos vida: espiritualidade, missão, formação. 

(meditação pessoal)

• Gesto de acender uma vela expresando o que mais me atrai no carisma marista e que se converte 
em chamada de Deus para a mina própria vida. 

• Canto de ação de graças (Laudate omnes gentes…)

• Pai Nosso. 



Tema 7: Vocação - 
nova relação
Captar a beleza do 
mistério de Deus,  
como Maria
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CAPTAR A BELEZA DO MISTÉRIO DE DEUS, COMO MARIA
Chamados a manifestar o rosto mariano da Igreja

INTRODUÇÃO

Irmãos, leigas e leigos, em nova relação, temos as mãos e o coração impregnados pela vida de 
crianças e jovens na construção da Igreja, Povo de Deus, com o Rosto Mariano.

Esse caminhar rumo à 2ª Assembleia Internacional da Missão é uma boa oportunidade para ver, 
revisar nosso modo de ser igreja e redescobrir a própria identidade eclesial, marcada por nosso 
estilo e para a qual somos todos chamados:

“…as atitudes de Maria,  que queremos assumir em nossas vidas, convertem-se em presença do rosto 
materno de Deus”  (XIX Cap. Geral).

“Somos, como maristas, convidados a ‘manifestar’ de maneira original e específica a presença de 
Maria na vida da Igreja e dos homens” (Circ. Em nome de Maria, 2012).

EXPERIÊNCIA DE VIDA 

Carta de uma animadora de catequese de bairro, por ocasião da celebração da missa e da festa 
com vizinhos e jovens de colégios, comunidades inseridas e centros comunitários maristas, justi-
ficando porque construíram uma praça, pintaram o centro de saúde e a capela, brincaram com as 
crianças e jovens e partilharam a catequese:

“Nossa comunidade quer agradecer a todos os jovens maristas dos diversos lugares e idades 
aqui presentes porque escolheram o SERVIÇO entre as diversas propostas que nossa sociedade 
lhes oferece. Obrigado por esse maravilhoso gesto de estar entre nós e partilhar nosso querido bair-
ro E sim, nosso bairro é humilde, temos pobreza e os problemas que nos atingem nos fazem sofrer. 
Por isso sentimos como um carinho de Deus este gesto de gratuidade, a partilha com os vizinhos e 
a alegria de partilharmos a vida. Nossa diocese está em festa porque está fazendo aniversário e um 
dos maiores desafios que enfrentamos como igreja missionária é ir ao encontro dos jovens em seus 
próprios espaços com amor perseverante e paciente, a partir do Evangelho, tendo a possibilidade 
de se encontrar com Jesus como aquele que enche de sentido suas vidas. 

Saibam que, além de todo o bem que fizemos uns aos outros, vocês nos contagiaram dom força e 
ânimo. A partir de agora, assumimos o compromisso de cuidar do que temos e do que somos como 
comunidade. Muito obrigado, por sua presença. Amém.”
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Todos estão convidados a relatar experiências de suas comunidades, testemunhos da Igreja com 
Rosto Mariano e que nos encantam com nossa vocação marista.

LEITURA DA FÉ

“Maria inspirou aos primeiros Irmãos uma nova visão de Igreja, segundo o modelo dos primeiros 
cristãos… (Água da Rocha, 114)

1. Convidamos os participantes a tirar fotos ou fazer desenhos (que devem ser colocados sobre 
uma manta ou uma mesa) que nos mostram os rostos ou características da Igreja de Rosto Maria-
no e o que significa vivê-la como uma nova relação, como irmãs e irmãos.

2. Coloquemos em comum o que sentimos ao ver as fotos ou os desenhos escolhidos e cantemos.

3. Convidamos todos a ler algum trecho dos documentos maristas — ou outros escolhidos a par-
tir de suas realidades — que animam a reflexão de nossas experiências como acontecimentos 
vitais em nossa vocação e missão:

DA CIRCULAR “DEU-NOS O NOME DE MARIA

Ícone da Visitação: a Igreja do avental

• Igreja de serviço, solidariedade e justiça.

• Igreja do assombro, “sua visão do mundo e da vida jamais voltará a ser como antes”.

• Com frequência fortemente significativa entre as crianças e jovens pobres.

• Com presença comprometida na defesa dos direitos das crianças e jovens mediante nosso 
serviço educativo.

Ícone de Pentecostes: a fonte da aldeia

• Igreja da vida comunitária, onde suas comunidades são lugares vivos para aplacar a sede e par-
tilhar com outras pessoas; onde se possa dizer: “Vede como se amam!”. 

• Lugar onde as crianças e os jovens são protagonistas e encontrem espaços e modelos visíveis 
para realizar o sonho de Jesus: construir o Reino, uma sociedade alternativa.

• Com o coração de mãe, que não abandona ninguém.
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Ícone da Anunciação: a beleza salvará o mundo

• Igreja de abertura ao Espírito; de coração sensível; inserida na vida cotidiana e com momentos 
para a contemplação.

• Igreja que promove a sensibilidade e a abertura diante da beleza do silêncio, do encantamento, 
da gratuidade; que capta a beleza do mistério de Deus. 

• Igreja que ora e abre seu coração às pessoas e aos acontecimentos, deixando-se tocar por eles 
em seu íntimo e, como Maria, discernindo o caminho de Deus.

DO DOCUMENTO MISSÃO EDUCATIVA MARISTA (MEM) 

34. As raízes de uma renovada compreensão da nossa parceria na Missão e, portanto, das suas 
expressões concretas na nossa ação, encontram-se na visão que a Igreja tem de si mesma, hoje, 
como comunhão missionária…

37. A experiência do amor de Jesus e Maria por cada um de nós pessoalmente, a abertura e a 
sensibilidade às necessidades dos nossos tempos e um amor concreto pelas crianças e pelos jo-
vens, principalmente os que dele mais necessitam, estão no coração do carisma Marista que herda-
mos de Marcelino Champagnat.

41. Inspiramo-nos mutuamente, para aprofundar a nossa fidelidade ao carisma, descobrindo no-
vos aspectos na sua riqueza espiritual e no seu dinamismo apostólico. De modo especial, as mu-
lheres que estão entre nós revelam, no carisma de Marcelino Champagnat, novas perspectivas e 
facetas para todos nós, hoje.

52. O modo de partilharmos a Missão, com espírito de genuína comunhão, constitui por si mes-
mo um sinal da Boa Nova para a nossa Igreja, para o nosso mundo e certamente para as crianças e 
jovens a quem somos enviados. Juntos, buscamos ser criativamente fiéis ao carisma de Marcelino 
Champagnat e sensíveis aos sinais dos tempos, à luz do Evangelho.

DO DOCUMENTO ÁGUA DA ROCHA 

Espiritualidade Marista fluindo da tradição de Marcelino Champagnat”

75. Como Maria, que guardava aqueles acontecimentos em seu coração, prestamos atenção con-
tínua aos sinais dos tempos, aos apelos da Igreja e às necessidades da juventude. Praticamos o 
exercício pessoal e comunitário do discernimento evangélico, como treino ininterrupto de interpre-
tação do sentido sacramental da realidade (acontecimentos, pessoas, coisas) que se torna lugar de 
comunhão com Deus…

83. A oração comunitária oferece a oportunidade de partilharmos a missão, na fé. A presença 
na comunidade ajuda a criar um sentido de comunhão que transforma em oração todos os sonhos, 
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realizações, conflitos, experiências pessoais e projetos comunitários e familiares… Criamos espaços 
comunitários onde somos ajudados a viver e celebrar o sentido que Maria dá à nossa vida.

107. A vida em comum nos serve de apoio e nos desafia a ser comunidade em missão. Estamos 
sempre atentos aos convites de Deus, que se manifestam em nossa vida partilhada e implicam 
discernir uma resposta comum. Baseados na confiança em Deus, oferecemos a vida como serviço. 
Nosso ministério, à semelhança do ministério de Jesus, manifestase na total disponibilidade aos 
irmãos e irmãs. Na verdade, somos pão de vida para os outros, como o foi Jesus para nós.

128. O carisma Marista nos torna sensíveis aos sinais dos tempos e às aspirações e preocupa-
ções das pessoas, especialmente dos jovens. Superando fronteiras religiosas e culturais, desejamos 
a mesma dignidade para todos: direitos humanos, justiça, paz e a participação igualitária e respon-
sável das riquezas do planeta.

CHAMADAS PESSOAIS E COMUNITÁRIAS

Depois de passar pelo coração, da escuta das experiências comunitárias, a observação das fotos 
e desenhos que descreveram nossa vivência pessoal e da leitura profunda dos documentos,  ques-
tionamo-nos em diálogo circular:

1. Que sinais do Espírito e que novos brotos de vitalidade na Igreja de Rosto Mariano sinto que 
tenho de cuidar e encorajar nesse caminho?

2. Que transformações são necessárias para seguir animando, em âmbitos pessoal e comunitário, 
para animar a Igreja de Rosto Mariano?

3. Que “novas terras”, para a Igreja de Rosto Mariano, vislumbramos no horizonte de nossa voca-
ção e no horizonte de nossa obre marista

CELEBRAÇÃO

• Continuemos sentados em torno da mesma mesa e coloquemos símbolos que expressem o que 
foi vivido na jornada (os três ícones, os documentos, a luz, o Evangelho, as plantes...).

• Façamos silêncio e nos conectemos com nossa interioridade para escutar o que ali ressoa da 
vivência neste encontro.

• Partilhemos o que ressoa dentro de nós com nossas amigas e amigos. Cantemos.

• Leiamos o texto das Bodas de Caná (Jo 2,1-12) e descubramos o sentido de ser animador de uma 
Igreja de Rosto Mariano  a partir das atitudes de Jesus e Maria como os primeiros animadores.

• Ofereçamos as fotos e desenhos que escolhemos no começo e sobre os quais refletimos durante 
todo o encontro.
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• Leiamos em voz alta — como ecos — frases do documento “Em torno da mesma mesa”, distribu-
ídas entre todos os participantes que repercutam no coração da comunidade, como chamados 
para seguir construindo a Igreja de Rosto Mariano.

• Invocamos a Boa Mãe e a Marcelino, pedindo a benção de Deus para todos.

Vamos agora nos despedir, abraçando-nos e cantando.

“Irmão: contamos contigo…viva generosamente o dom de tua vida…a entrega de tua vida a Deus ajuda-
rá a transformar o mundo das crianças…caminha depressa com um coração novo para um mundo novo.

A ti, leigo marista, que em teu coração vivas na plenitude de teu batismo no carisma de Marcelino 
Champagnat. Caminhemos juntos! (XXI Cap. Geral)

Anima-te a caminhar pelas novas terras rumo aos duzentos anos de vida marista!



Tema 8: Vocação - um 
novo relacionamento
Deus se revela através 
dos outros
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DEUS SE REVELA ATRAVÉS DOS OUTROS
Ser Marista com os outros:
Experimentar caminhos de vida marista comunitariamente 

INTRODUÇÃO

Ser marista com os outros requer absorver o espírito de Marcelino Champagnat, compartilhando-
-o e vivendo-o com aqueles que nos rodeiam. Significa estar “ao redor da mesa” onde “as pessoas 
se reúnem para falar, rir, estar juntas. (...) A mesa de La Valla é um símbolo do relacionamento que 
nos une.” É a partilha do Carisma e da Missão Maristas com os outros. [Adaptado de Em torno da 
mesma mesa, p. 59, n.78-80.]

Viver com outras pessoas o carisma Marista não restringe, a experiência comunitária apenas às 
pessoas as quais dividimos a mesma casa, seja família ou comunidade de irmãos. Viver hoje o caris-
ma marista significa abrirmos, como em centros concéntricos, a todas as pessoas que compartilham 
conosco o espirito marista. (Viver com os outros o carisma marista, p.4) 

EXPERIÊNCIA HUMANA

Reflexão de uma leiga marista: 

“Nunca trabalhei com os Irmãos sob o mesmo teto, mas a minha experiência com eles tem sido 
como viver juntos, como uma família. O espírito acolhedor e a coragem de relevar a fraqueza dos 
outros têm sido experiências fortes de ser/viver/trabalhar juntos. Minha experiência de 20 anos 
com os Irmãos me tornou profundamente simples e isso é o que se destaca para mim na nossa vida 
de Irmãos e Leigos, como filhas e filhos de Champagnat. A experiência de estar juntos como Maris-
tas tem sido como o vínculo da folha e do tronco de uma árvore. Um dá vida ao outro. Da mesma 
forma, essa experiência foi dando vida: uma verdadeira experiência de ser uma família”. (Sra. Rubina 
Javed, Colégio Católico de Sargodha, Paquistão). 

ILUMINAÇÃO DA FÉ:

OPÇÃO 1:  

Leitura das Escrituras - Atos 4:  32-35

Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente 
sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham.  Com grande poder os 
apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava 
sobre todos eles. 
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Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, 
traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a 
necessidade de cada um. 

OPÇÃO 2:  

Água da Rocha (p. 56-58)

95. A mensagem de Jesus é simples, mas provocadora: Amai-vos uns aos outros como Eu vos 
amei. Jesus não prega apenas a união, vive-a. Em sua essência, o cristianismo é comunhão que se 
concretiza no amor ao próximo. Em Cristo, descobrimos que uma missão comum nos une em comu-
nidade e, por sua vez, a comunidade nos impele à missão.

96. Para construir comunidades e estabelecer estruturas que sustentem a sua vitalidade, deve-
mos partilhar e viver uma espiritualidade. A espiritualidade Marista reconhece a comunidade como 
espaço privilegiado, onde cada pessoa e Deus se revelam através dos outros.

97. A espiritualidade Marista celebra o mistério da Santíssima Trindade que habita em nós e 
no coração das outras pessoas. Ela permite-nos “sentir com” os nossos irmãos e as nossas irmãs, 
levando-nos a partilhar as suas vidas e criar vínculos de amizade. Esta espiritualidade ajuda-nos a 
reconhecer a beleza e a bondade nos outros e a abrir-lhes um espaço nas nossas vidas. Deste modo, 
um grupo de pessoas vai progressivamente crescendo em comunidade, com um só coração e um 
só espírito. 

98. Marcelino mostra-nos como devemos formar comunidades de missão e viver nelas. O próprio 
nome que escolheu para o seu Instituto — Pequenos Irmãos de Maria — sintetiza os elementos 
fundamentais da identidade da sua comunidade: a virtude evangélica da simplicidade, o apelo à 
fraternidade e a contemplação da pessoa de Maria.

99. Esta identidade expressa-se especialmente na prática das “pequenas virtudes”. Para Marce-
lino, esta prática é o modo de viver as atitudes de Maria no quotidiano das nossas vidas. Ele estava 
convencido de que estas virtudes ou atitudes são expressões de amor geradoras de vida. 

100. Marcelino acreditava que, ao construir a casa, construía, ao mesmo tempo, a comunidade. 
Gostava de passar o Verão em L’Hermitage, com os Irmãos, que vinham fazer o retiro anual, descan-
sar, estudar e revigorar-se. Ao viver o ritmo da comunidade, tanto em La Valla como em L’Hermitage, 
Marcelino animava e nutria a vida comunitária com o seu exemplo, dedicando- se pessoalmente ao 
trabalho manual e à oração em comunidade. 

101. Num mundo ávido de sentimentos de unidade e de pertença, o lar é um símbolo poderoso. 
Famílias e comunidades tornam-se lugares cruciais para as pessoas poderem crescer, apoiar-se, 
cuidar-se e renovar o seu ânimo.
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102. Todas as nossas relações são enriquecidas quando Maria inspira o nosso modo de ser e de 
estar com os outros. Com Maria, aprendemos a expressar o amor de Deus em todas as relações da 
nossa vida pessoal e comunitária. Aprendemos, assim, a amar as pessoas, e a tornamo-nos sinais 
vivos da ternura do Pai.

Questões para reflexão e partilha:

1. Você pode dar alguns exemplos de como a sua própria espiritualidade foi alimentada por 
membros desta comunidade?

2. Já vivenciou alguma experiência em uma comunidade marista, poderia compartilhá-la?

3. O que ajuda você a manter os seus relacionamentos autênticos, simples e acolhedores?

APELOS PESSOAIS E COMUNITÁRIOS:

Aqueles que vivem juntos e partilham o carisma do fundador são “a comunidade, pelo teste-
munho do amor fraterno de pessoas consagradas, já é evangelizadora no seio da Igreja local”. 
(Constituições 58). 

Em Evangelizadores entre os Jovens somos lembrados de que, “sem dúvida alguma, independen-
temente das formas, a proximidade e o comprometimento com os jovens representam o melhor 
modelo de evangelização. Isso foi confirmado pelos jovens que participam de nossas propostas da 
Pastoral Juvenil Marista em diferentes cantos do mundo”:

(Se houver jovens presentes, eles podem ler, em voz alta, os itens relacionados abaixo, fazendo uma 
pausa entre cada um para reflexão. Se não houver jovens presentes, a atividade ainda pode ser rea-
lizada, projetando, com base em experiências vividas, o que os jovens diriam.)

OBRIGADO...

• Pela confiança em nós depositada.

• Por abrir-nos um mundo que às vezes não conhecemos e ajudar-nos a conhecer os demais e 
nós mesmos.

• Pela oportunidade de conhecer Jesus e o carisma marista, e por mostrar-nos um Deus que não 
está longe, lá no céu, mas sim conosco.

• Por ajudar-nos a crescer humana e espiritualmente, por entender--nos, apoiar-nos e acompa-
nhar-nos em nosso caminho e na procurade nossos sonhos.

• Pela presença em nossas alegrias e tristezas, e pelo carinho, compreensão e ajuda prestada em 
todos os momentos, especialmente quando mais precisávamos.
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• Por oferecer-nos um lugar para crescer como pessoas, onde aprendemos a cuidar, a amar e a 
valorizar nossas vidas.

• Por ensinar-nos o valor das pequenas coisas, pela paciência e vontade oferecida durante o 
nosso caminhar. 

• Pelos bons momentos partilhados, por viver experiências que foram muito significativas para 
nossas vidas.

• Pela amizade, a família, o serviço, a formação; por formar parte de nossas vidas e preocupar-
-se por nós.

• Pela entrega, a constância, o carinho, o testemunho de amor e o tempo de suas vidas compartilha-
do conosco.

• Por continuar sonhando o sonho de Champagnat.

• Por ajudar-nos a descobrir a realidade.

CELEBRAÇÃO

Terminar a sessão selecionando dois ou três dos itens mais importantes, adicionando-lhes su-
gestões para aplicações práticas ou as expectativas que os jovens manifestam por essas ações.



Tema 9: Evangelização
Irmãs e irmãos para os 
jovens, identificando 
Cristo no outro
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IRMÃS E IRMÃOS PARA OS JOVENS, IDENTIFICANDO CRISTO NO OUTRO. 
Essência da missão marista 

INTRODUÇÃO

No mundo de hoje, não há desafio maior para a Igreja do que a evangelização dos jovens. Em 
muitos países, as gerações estão se tornando alienadas da Igreja Católica. Espiritualidade, enraizada 
na relação cada vez mais profunda com Jesus, é muitas vezes usurpada por filosofias que podem ser 
caracterizadas como superficiais e individualistas. Como maristas, enfrentamos esse desafio com 
os braços abertos e esperança, energia e humildade. Somos chamados a explorar novos caminhos 
rumo a “novas terras”, onde os jovens hão de ouvir “como Jesus te ama!!” mediante nossa escuta e 
alegre presença entre eles. Para ser evangelizadores, temos de ser constantemente evangelizados 
e possuir um coração que sem fronteiras.

EXPERIÊNCIA HUMANA

Evangelização: 

• O processo pelo qual a Igreja, movida pelo Espírito, anuncia e difunde o Evangelho em todo o 
mundo. (Diretório Geral para a Catequese).

• Evangelização não é ficar parado de  braços cruzados! (Ir. Emili Turú).

Todos são convidados a refletir sobre as questões propostas a seguir para depois compartilhar 
em pares ou trios.

• Qual foi a sua primeira lembrança da presença de Deus?

• Quais foram os momentos espirituais e de evangelização mais importantes e de maior plenitude 
em sua vida?

• Como você procura permanecer aberto ao Espírito em sua vida?

ILUMINAÇÃO DA FÉ

• Assistir ao vídeo intitulado “Evangelizadores entre os jovens”, localizado no site www.champag-
nat.org, disponível em Inglês, Espanhol, Português e Francês.

• Ter à mão o documento “Evangelizadores entre os jovens” e, com o vídeo como introdução e 
uma música ambiente, ler as citações escolhidas a partir do documento. (O grupo pode optar 
por ampliar essa atividade usando seções alternativas a partir do texto integral do documento.)
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Evangelizadores entre os jovens

53. Jesus inspira nossa relação com os jovens. Como Ele, convidamo-los a ficarem de pé — “Talita 
Cumi” (Lc 8,40-46) —, respeitando a sua intimidade pessoal e acreditando em suas potencialida-
des, capacidades e sonhos. Vamos a seu encontro com uma attitude pedagógica, nascida do amor à 
pessoa e com a decisão de acompanhar “a vida” como lugar privilegiado de encontro. Assim como 
fez Jesus com Zaqueu (Lc 19,1-10), apostamos mais nos processos de vida e fé que nos resultados, 
aproximando-nos dos jovens com palavras que confirmam, vinculam e transmitem. Acompanhamos 
os jovens no caminho do amor, no amor de uns com os outros (Jo 13,34-35), um amor como o de 
Jesus, um amor que, ao ser posto em prática, revela ao mundo que somos seus discípulos. 

79. A vida e o rosto dos jovens (de cada jovem) são para nós lugar de revelação e de encontro com 
o Deus da vida. Descobrimos e experimentamos Deus nas realidades cotidianas. Essa leitura crente da 
realidade nos ajuda a interpretar sua ação libertadora no mundo. Inspirados em Maria, percebemos a 
vida e o rosto de cada jovem como o lugar onde escutamos, servimos e amamos a Deus. 

112. Através de muitas estruturas e projetos educativos em todo o mundo, nós Maristas estamos 
em contato direto com os jovens e conhecemos seu entusiasmo e sua energia. Estamos bem orien-
tados para poder canalizar sua sede de pertença, oferecendo-lhes programas que possam dar sen-
tido a suas vidas. Dessa maneira, nos encontramos em posição privilegiada para poder contribuir 
significativamente para a vida da Igreja e dos jovens, mediante uma Pastoral Juvenil organizada, 
orgânica, estruturada e sistemática. 

153. Para um bom acompanhamento, é necessário conhecer e compreender o fenômeno juvenil. 
Como apóstolos da juventude e herdeiros do carisma de Champagnat, acreditamos que a educação 
e a evangelização dos jovens são um dom e um desafio para todos nós. Por isso temos que respon-
der de forma competente a esse chamamento. Não basta a boa vontade. É essencial que aqueles 
que desejam assumir a causa juvenil como campo preferencial de evangelização leiam e estudem 
sobre a juventude e estejam entre os jovens, tratando de perceber seus sonhos e desafios, suas 
esperanças e dificuldades. 

211. Nós, Maristas, sonhamos e acreditamos no divino que há em cada jovem. Também sonha-
mos e acreditamos em uma teologia jovem, revestida e imbuída de símbolos e signos juvenis. Esses 
sonhos e crenças se transformam em um itinerário de fé, em um elemento substancial da vida dos 
grupos da PJM e, consequentemente, da vida dos jovens de todas as partes do mundo. 

CHAMADAS PESSOAIS E COMUNITÁRIAS

1. Pedir aos participantes que respondam:

• Que citações mais a/o inspiram?
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• Por quais citações você se sente mais apaixonado/a?

• Que citações você gostaria de enfocar em seu apostolado?

2. Partilhar as respostas em grupo.

CELEBRAÇÃO 

• Ler a passagem dos discípulos de Emaús (Lc 24,13-35).

Nesse mesmo dia iam dois dos discípulos para uma aldeia chamada Emaús, a cerca de onze qui-
lómetros de Jerusalém. Pelo caminho conversavam a respeito de tudo o que sucedera. No meio da 
conversa, Jesus aproximou-se e pôs-se a caminho com eles. Mas os seus olhos estavam incapazes 
de o reconhecer. Jesus perguntou-lhes: “Que é que vão a discutir pelo caminho?” Eles pararam, 
com ar muito triste. Um deles, que se chamava Cléofas, respondeu: “Serás tu o único visitante que 
não sabe o que se passou em Jerusalém nestes últimos dias?” E ele: “Mas que aconteceu?” Eles 
responderam: “Aquilo que se passou com Jesus de Nazaré que era um profeta poderoso em obras e 
palavras, diante de Deus e de toda a gente. Os nossos chefes dos sacerdotes e as nossas autorida-
des entregaram-no para ser condenado à morte e pregaram-no numa cruz. E nós esperávamos que 
fosse ele quem viria libertar Israel! Mas com todas estas coisas, já lá väo três dias desde que isto 
aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram em sobressalto, porque 
foram de madrugada ao sepulcro e não encontraram lá o corpo. Depois vieram dizer-nos que tinham 
tido uma visão de anjos a anunciar-lhes que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros fo-
ram logo ao sepulcro e encontraram tudo como as mulheres tinham dito. Mas a Jesus näo o viram!” 
Jesus, por fim, disse-lhes: “Mas que falta de entendimento e que lentidão a vossa para acreditar 
em tudo o que os profetas disseram! Então, o Messias não tinha que sofrer tudo isso antes de ser 
glorificado?” E pôs-se a explicar-lhes o que acerca dele se dizia em todas as Escrituras, começando 
pelos livros de Moisés e seguindo por todos os livros dos profetas. Quando chegaram à aldeia para 
onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe. Mas eles convenceram-no a ficar: “Fica conosco, 
porque já se está a fazer tarde; já é quase noite.” Jesus entrou e ficou com eles. Quando estavam à 
mesa, pegou no päo, deu graças a Deus, partiu-o e dividiu-o com eles. Foi nessa altura que se lhes 
abriu o entendimento e o reconheceram, mas nisto ele desapareceu. Diziam então um para o outro: 
“Não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos vinha a falar pelo caminho e nos 
explicava as Escrituras?” Levantaram-se imediatamente e voltaram para Jerusalém, onde encon-
traram os onze apóstolos reunidos com outros companheiros que lhes disseram: “É verdade que o 
Senhor ressuscitou! Simäo já o viu!” Os dois que vieram de Emaús contaram-lhes então o que lhes 
acontecera pelo caminho, e como o tinham reconhecido no partir do pão.

• Ler reflexivamente os parágrafos 171-186 do documento “Evangelizadores entre os jovens”. 
Partilhar as reflexões em pares ou trios.

• Partilhar orações com foco na evangelização em nosso  apostolado diário.

• Concluir cantando a Ave Maria (ou outro canto oportuno), pedindo o auxílio da nossa Boa Mãe 
para tornar Jesus Cristo conhecido e amado pelos jovens.



Tema 10: Evangelização
Chamados a ser luz do 
mundo e sal da terra
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CHAMADOS A SER LUZ DO MUNDO E SAL DA TERRA.
Juntos na missão com um novo coração em um novo mundo

INTRODUÇÃO

Falar da missão marista assumida com um coração novo em um mundo novo é falar sobre o 
trabalho apostólico que fazemos ou pensamos fazer no futuro. Estamos chamados a realizar esse 
trabalho apostólico em conjunto,, isto é, todos os maristas, irmãos e leigos.

Que rosto deve ter essa missão marista renovada para que possa ser efetivamente criadora de 
um novo mundo?

Ao ler a letra do hino da Jornada Mundial da Juventude, em Toronto (2002), que nos convida a 
ser luz do mundo e sal da terra, encontramos alguns elementos que tomam parte da missão marista 
chamada a ser criativa e inovadora. E quando lemos o parágrafo 142  do nosso livro recentemente 
publicado sobre a pastoral juvenil — Evangelizadores entre os jovens — encontramos praticamente 
os mesmos elementos. O mencionado parágrafo apresenta os cinco elementos pedagógico-pasto-
rais que deveriam estar presentes em todo apostolado marista, vislumbrando o futuro com criati-
vidade. Três deles também aparecem no hino de Toronto, a saber: a experiência da fraternidade, a 
educação na fé e o acompanhamento dos jovens.

ILUMINCAÇÃO

LUMIÈRE DU MONDE - LIGHT OF THE WORLD - LUZ DEL MUNDO (JMJ, 2002, TORONTO, CANADÁ)

1. Celui que de nos yeux nous avons vu,
Celui que de nos mains nous avons pu toucher,
Celui que nos oreilles ont entendu,
Celui que dans nos cœurs nous avons rencontré...
Voilà Celui que nous vous annonçons
Et qui a resplendi
Sur la terre ou nous vivons!

2. So many in our world drift into sleep, 
while others only know a darkness without end.
Let brothers rise to call them from the deep!
Let sisters take their hands
to heal and be their friends.
Together, let us stand against the storm
and in the heart of night be the watchers of the morn.
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Refrain:

Lumière du monde!
Sel de la terre!
Soyons pour le monde
Visage de l’amour!
The light of the world
Christ is our light.
We shine with his brightness,
The reflection of his light
From day to day!

3. Hay tantos que se pierden al buscar
Sentido de vivir, razones para amar.
Si los pudiéramos acompañar
Compartir su dolor, presentarles a Jesús;
Quizás ellos pudiesen comprender
Que es en el partir del pan
Que podemos renacer.

Refrain

4. La gente dove andare più non sa, 
In noi cercando va l’amore che non ha: 
Il senso della vita troverà 
Facendo insieme a noi la Comunità...
Così potrà conoscere
Gesù Spezzando il pane che
Vita eterna donerà!

Refrain 

ELEMENTOS COMUNS ENTRE O  HINO E O PARÁGRAFO 142 DE EVANGELIZADORES ENTRE OS JOVENS 

A educação na fé

Nossa missão é chamada a desenvolver um processo que educa os jovens na fé. Educar os jovens 
na fé é, em verdade, anunciar-lhes Jesus Cristo e Jesus Cristo Ressuscitado. 

A fraternidade

Nossa missão deve levar os jovens a viver uma experiência vibrante de fraternidade. Em outras 
palavras, o hino nos convida a ser irmãos e irmãs vivendo todos juntos um experiência de amizade. 
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O acompanhamento

Nossa missão, diz o parágrafo 142, centra-se no acompanhamento, absolutamente necessário 
para personalizar os processos formativos, cicatrizar as feridas e ajudar os jovens a sentir a presença 
do Espírito em seus corações (cf. Evangelizadores, 152 ). 

O Espírito Santo, alma e fortaleza da missão

O título do capítulo 4 do livro Evangelizadores entre os jovens apresenta a conhecida frase bíbli-
ca “Se o Senhor não constrói a casa...”. A última estrofe do hino refere-se à necessidade absoluta do 
Espírito de Deus na tarefa evangelizadora que realizamos. É outra maneira de dizer que, em última 
instância, é o Senhor quem constrói a casa. O Espírito de Deus, chamado por nossos irmãos ortodo-
xos de “energia de Deus”, é a alma da missão. E nós, na linguagem paulina, somos chamados a ser 
“colaboradores de Deus” (cf. 2 Coríntios 6, 1). 

EVANGELHO - MATEUS 5,13-16 – SAL DA TERRA E LUZ DO MUNDO 

Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Para nada mais 
serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode 
esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo 
do alqueire. Mas na luminária, e assim ela brilha para todos os que estão na casa. Brilhe do mes-
mo modo a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem 
vosso Pai que está nos céus.

ENRIQUECEMO-NOS PARTILHANDO

• Colocar o mapa-múndi ou o globo terrestre no centro do grupo.

• Cada um escreve em uma tira de papel alguma reflexão comum  em relação à missão.

• Partilhar o que cada um/uma escreveu e colocar a folha com a reflexão junto ao globo.

• Narre uma experiência em sua vida quando você foi “luz e sal” para os outros.

• Pode-se cantar um refrão conhecido localmente a cada três reflexões partilhadas.

• Numa tirinha de papel escrever um sonho em relação à missão marista.

• Todos vão ao centro da sala e ao som de uma música brincam com o balão. Pode-se trocar 
os balões.

• Depois de alguns momentos, estourar os balões e agradecer a amizade e companhia de todos os 
membros do grupo com um abraço.

CONCLUSÃO 

Finalizar a reunião com uma oração que ajude a recolher a caminhada do grupo.



Tema 11: Contemplando 
o caminho percorrido 
como grupo local
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Propomos um encontro para avaliar, celebrar e comunicar o relatório do grupo local depois das 
aprendizagens, novidades, buscas, certezas que foram partilharam durante este itinerário para a II AIMM.

REVISANDO O CAMINHO RECORRIDO 

Para finalizar esta primeira fase do processo, propomos a cada grupo local que avalie o processo 
vivido tendo em mente as principais novidades, aprendizagens e compromissos. 

O grupo escolhe a maneira mais apropriada para sua avaliação. 

QUE COMUNICAMOS À PROVÍNCIA/DISTRITO?

• Um relatório como grupo local que irá conter as vozes e pontos de vista coletados pelo secretário 
(a) durante os encontros.

• O relatório expressa o caminho percorrido pelo grupo, a ação de graças pela história e vida re-
cebidas, os novos brotos de vida marista que surgiram nos últimos tempos e os caminhos que 
devem ser exploradas para chegar à nova terra, sonhada no XXI CG.

• A forma de apresentar este relatório pode ser através de uma carta de menos de uma página, 
de uma forma criativa (audiovisual, pintura, música...), elaborando um cartaz ou mural, um credo 
ou outras  expressões a critério do grupo. O relatório deve ser entregue à Província/Distrito de 
acordo com as orientações da mesma.

• Partilhamos uma cópia do relatório a ser exposto na realidade local (Colégio, Obra Social, Centro 
Comunitário, Comunidade, etc.)

CELEBRAMOS ESTE ITINERÁRIO COMO GRUPO LOCAL

Propomos que seja celebrado e compartilhado todo o trabalho.

Agradecemos e oferecemos o que foi construído entre todos: as riquezas das experiências e a 
profundidade do que foi expresso no relatório da Província/Distrito que é seiva para a vitalidade da 
missão marista no mundo.

O grupo pode organizar uma celebração festiva para concluir o itinerário vivido. A festa é parte 
da vida e missão marista.
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O Mundo
De Eduardo Galeano (escritor uruguaio)

Um homem da aldeia de Neguá, no litoral da Colômbia, conseguiu subir aos céus. Quando 
voltou, contou. Disse que tinha contemplado, lá do alto, a vida humana. E disse que somos um 
mar de fogueirinhas.

O mundo é isso - revelou. - Um montão de gente, um mar de fogueirinhas.

Cada pessoa brilha com luz própria entre todas as outras. Não existem duas fogueiras 
iguais. Existem fogueiras grandes e fogueiras pequenas e fogueiras de todas as cores. Existe 
gente de fogo sereno, que nem percebe o vento, e gente de fogo louco, que enche o ar de 
chispas. Alguns fogos, fogos bobos, não alumiam nem queimam; mas outros incendeiam a 
vida com tamanha vontade que é impossível olhar para eles sem pestanejar, e quem chegar 
perto pega fogo.


