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ORAÇÃO PELO ANO DAS VOCAÇÕES MARISTAS
Pai Celestial,
Você respondeu à oração de Marcelino Champagnat
há 200 anos
e libertou o Instituto da aparente esterilidade,
abençoando-o com um crescimento prodigioso. 

Ao longo de nossa história,
Você realizou ações maravilhosas
por meio dos homens que se consagraram
como Pequenos Irmãos de Maria
e dos Leigos que alargaram a tenda
para compartilhar o carisma e a missão Maristas. 

Louvamos e agradecemos a Você
pela estreita colaboração
para tornar Jesus e Maria conhecidos e amados
entre as crianças e jovens nos lugares onde estamos presentes. 

Senhor da messe,
encontramo-nos hoje em um mundo turbulento
no qual o sonho do fundador permanece mais atual do que nunca.

Ajude-nos a cuidar e gerar vida Marista
e nos manter enraizados na paixão original
que nos inspirou
para que possamos responder corajosamente
às necessidades emergentes de nosso tempo. 

Como Marcelino, pedimos hoje ao Senhor
que aumente o número de seus seguidores em nosso Instituto.
Mostre-nos os jovens que você escolheu
e nos permita acompanhá-los e cuidar 
de sua vocação marista. 

Inspire-nos a embarcar neste caminho
de amor e serviço aos mais desfavorecidos
como Maristas de Champagnat. 

Maria, nossa Boa Mãe,
cremos que esta é a sua obra;
confiamos que a Senhora não permitirá
que a lâmpada se apague por falta de óleo.
Transmita nossas orações ao Seu Filho,
nosso Senhor Jesus Cristo.

Ano XXXV - N° 51
Agosto de 2022

Diretor: 
Luiz da Rosa 

Tradutores
Inglês
Ir. Douglas Welsh 
Ir. Jeff Crowe

Espanhol
Ir. Jesús Alberto Rodríguez 
Raquel Avendaño
Sara Cos Maruri

Francês 
Ir. Gilles Hogue
Ir. Jean-Pierre Cotnoir 

Português
Heloisa Afonso de Almeida Sousa 
Ir. Manoel Soares 

Produção e Administração: 
Ple. Marcellino Champagnat, 2 
00144 – Roma (Italia) 
Tel. (+39) 06 545171 
E-mail: comunica@fms.it 
Web: www.champagnat.org 

Editor: 
Instituto dos Irmãos Maristas 

Desenho, fotolitos e impressão 
C.S.C. GRAFICA, s.r.l. 
Via A. Meucci 28 
00012 Guidonia Roma (Italia) 

Fotos:
Arquivos do Departamento de 
Comunicação da Administração 
Geral e comunidades marista 

Desenhos de início dos capítulos: 
Irmãos Luiz Carlos Lima y Danilo 
Ferreira Silva (Brasil Centro-Norte)

índice
O dom do carisma marista página 1
Ir. Ernesto Sánchez

CAPÍTULO I
A VOCAÇÃO DO IRMÃO página 5

Não se pode julgar um livro pela capa  
Identidade e Missão do Religioso Irmão na Igreja 
Ir. Tony Leon  página 6

Ser Irmão é construir fraternidade 
Ir. Seán D. Sammon  página 9

Cristalizando o sonho de Deus 
Constituições e Regra de Vida dos Irmãos Maristas  
Ir Antonio Peralta e Ir. Josep Maria Soteras página 12

Não tenho vocação 
Ir. Óscar Martín Vicario
 página 22

CAPÍTULO II 
NOSSO SER IRMÃO página 25

A vocação do Irmão Marista
Ir. Fabien Bulaimu Poyo  Página 26

Roteiro Vocacional Encontrando o “EU SOU”
Ir. Lindley Sionosa  Página 28

Para um Marista, qual é a idade da aposentadoria?
Ir. Gilles Hogue  Página 34

Missão Marista na Educação Superior
Ir. Manuir Mentges  Página 35

Ser Irmãos entre jovens com deficiência física
Ir. Gabriel Igbonachor  Página 36

Prontidão para responder à maneira de Maria
Ir. Herinirina Roland Léonard  Página 37

Ser irmão Marista jovem na Europa
Ir. José Luís Carvalho  Página 38

Ser Hermano marista hoje na Argélia
Ir. José M. Rius  Página 39

Ser Irmão em uma comunidade mista 
Ir. Patricio Medina  Página 40

Ser irmão: uma bênção e um desafio
Ir. Farancis King  Página 41

Ser irmão trabalhando como diretor de uma faculdade
Ir. Afaese Afaese  Página 43

Promover a plenitude da vida
Ir. Manuel Valencia De Leon  Página 44



z
Criar potes
Pe. Vilson Groh  Página 45

Espero realizar meu sonho de ser professor
Salistiano Fernandes Página 46

Um irmão marista na família
Família Pena Jacobo  Página 47

Verdadeiros modelos de Marcelino
Aisling Demaison  Página 48

CAPÍTULO III 
DEsPErTAr A VIDA MArIsTA  Página 51

Vocação ferida de vida 
Ir. Juan Carlos Fuertes Mari  Página 52

Para onde vai a vida marista? 
Ir. Alfredo Herrera  Página 55

Crescendo em Deus 
Ir. Ben Consigli  Página 58

Deus nos deu um coração marista 
Matt Fallon  Página 62

Precisamos de mais irmãos 
Fonyuy Nsairun Derek  Página 63

O irmão do futuro deve ter uma grande abertura de espírito 
Jonathan Drouin  Página 64

Os pequenos sonham em grande 
Francesco Di Costanzo e Emanuela Di Fiori  Página 65

ser irmão longe do próprio país 
Ir. Noynoy Sisneros  Página 66

ser o rosto de Cristo para todos ao nosso redor 
Ir. John Hung  Página 68

Para onde caminhará o Irmão Marista? 
Ir. Michael Alexander Anamá  ágina 69

O futuro, em busca de desafios e sonhos 
Panashe Yusufu  Página 70

Qual é o essencial de um Irmão Marista? 
Ir. José Santamarta Castro  Página 71

Como sonho o Irmão Marista do futuro j 
unto com os leigos maristas
Constanza Amparo Rojas Carvajal  Página 72

O desafio da animação vocacional
Ir. Márcio Henrique Ferreira da Costa  Página 73

Ano das Vocações Maristas
20 de maio de 2022 – 06 de junho de 2023   Página 78



4 •  FMS Mensagem 51

Champagnat e os primeiros 
maristas iniciaram este belo 
projeto em favor das crianças 
e jovens do mundo.

A VOCAçãO DO IrMãO

A vocação marista de irmão 
teve, nos últimos anos, uma 
maior afirmação dentro da 
Igreja e dentro do próprio Ins-
tituto, como talvez poucas ve-
zes tenha acontecido antes na 
história. O documento Identi-
dade e Missão do Religioso Ir-
mão na Igreja foi publicado em 
2015. É o primeiro documento 
eclesial que se refere especifi-
camente aos irmãos religiosos. 
Ele insiste na importância de 
viver a fraternidade de forma 
profética, pois é o dom que 
recebemos para testemunhá-la 
radicalmente.
Em 2 de janeiro de 2020, rece-
bemos a versão oficial do tex-
to Aonde fores: Regra de vida 
dos Irmãos Maristas, do XXII 
Capítulo Geral. Na Regra de 
Vida aparecem as linhas mes-
tras do documento eclesial que 
acabamos de citar, juntamente 

na vocação do irmão, e o pró-
ximo número se dedicará à vo-
cação de leigos maristas, como 
parte do processo do Fórum 
da vocação marista laical que 
acontece atualmente. 
Sabemos que temos vários ele-
mentos comuns que definem 
este dom carismático e, ao 
mesmo tempo, conhecemos as 
especificidades de cada uma 
dessas vocações. Daí a impor-
tância de conhecer e aprofun-
dar o conteúdo de cada uma, 
sabendo que todos temos um 
lugar à mesa de La Valla, onde 

Q ueridos Maristas  
de Champagnat.
No contexto do Ano 

das Vocações Maristas, de 20 
de maio de 2022 a 6 de junho 
de 2023, desejamos aprofundar 
o dom do carisma marista que 
nos foi dado por meio de São 
Marcelino Champagnat.
Como irmãos e leigos, deseja-
mos manter vivo e contagiar 
a chama desse dom recebido, 
por meio do nosso testemunho 
pessoal, comunitário e fami-
liar. O presente número de FMS 
Mensagem concentra a atenção 

O dom do 
carisma  marista
Ir. Ernesto Sánchez Barba, Superior-Geral

Programa de 
Formação Permanente “Gier”



O dom do 
carisma  marista

com as reflexões emanadas das 
Constituições renovadas e da 
experiência de nossa vida con-
sagrada. Somos convidados a 
viver com radicalidade o dom 
da fraternidade.
Alegra-nos e nos anima, encon-
trar tantos irmãos que vivem 
sua vocação com alegria e pai-
xão, entregando-se diariamen-
te ao serviço dos jovens e dos 
mais necessitados. Nas visitas 
que faço às diversas Províncias 
e Distritos, um dos momentos 
mais encantadores que tenho 
o privilégio de viver é quando 
um irmão compartilha comigo 
sua história vocacional e seu 
caminho como irmão. Acredito 
que temos entre nós grandes 
testemunhas de fé e de vida 
consagrada, que muitas vezes 
pareceriam permanecer anô-
nimas e, no entanto, acredito 
que sejam uma parte importan-
te daquelas colunas fortes que 
sustentam e sustentaram nosso 
Instituto desde seu início.
A experiência e o testemunho 

destes irmãos é fonte de en-
corajamento para quem se en-
contra num momento de crise 
ou de desânimo, situação que 
muitas vezes tem impacto na 
vida comunitária e na missão. 
Não esqueçamos que somos 
herdeiros de um dom gratuito 
recebido do Espírito, que cres-
ce e se desenvolve por meio de 
nossas fortalezas e também de 
nossa vulnerabilidade, pois é 
Nele que somos fortes.
Também nos encoraja o fato de 
contar atualmente em várias 
partes do mundo com testemu-
nhos vivos e alegres de jovens 
que respondem ao chamado 
para seguir Jesus como Irmãos 
Maristas. São uma dádiva para 
a nossa família e um lembre-
te de que o Senhor continua 
a chamar e que conta com a 
generosidade dos jovens que o 
querem seguir. Nossa missão é 
facilitar o despertar desse dom 
vocacional nestes jovens, aco-
lhê-los como um dom, acom-
panhá-los e, ao mesmo tem-

po, deixar-nos interpelar por 
eles, pois podem nos oferecer 
novas perspectivas em relação 
ao carisma nos tempos atuais. 
Algumas dessas ideias que com-
partilho, expressei na circular 
Lares de Luz, na qual podemos 
relê-las e aprofundá-las.

VALE A PEnA sEr IrMãO, 
leiGo ou leiGa MariSta 
hOjE! 

Convido a todos e a cada um, 
irmãos e leigos, a aprofundar 
e atualizar o sentido da vida 
consagrada para os nossos dias, 
para que sejamos capazes de 
acompanhar aqueles que mani-
festam inquietude por este es-
tilo de vida. Ao mesmo tempo, 
precisamos rever e certamente 
modificar, algumas de nossas 
estruturas de vida comunitária 
e também de missão para ofe-
recer uma acolhida adequada a 
essas novas vocações, facilitan-
do o espaço e o ambiente que 

Desenho de Goyo, para o centenário do Colégio Chamberí, na espanha (2002)

5 agosto de 2022  •
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favoreçam sua fidelidade e perseverança. Para isso precisamos dia-
logar e estar abertos à mudança e à transformação.
Agradeço a todos que participaram dos diversos temas e artigos 
desta revista FMS Mensagem. Suas contribuições e reflexões esti-
mulam nosso pensamento e criatividade. E agradeço particular-
mente a tantos irmãos, leigos e leigas, que, com seu testemunho 
pessoal e sua entrega à missão, são testemunhas vivas e apaixo-
nadas do carisma marista entre os jovens de hoje.
Anima-nos o testemunho de São Marcelino, que quando jovem 
descobriu sua vocação na vida pessoal e soube dizer sim, apesar 
dos tempos difíceis que vivia. Não desanimou com as dificuldades, 
que não foram poucas, ao longo do seu caminho vocacional. De 
Marcelino herdamos ser pessoas de visão e de ação, com olhar 
sensível e de dedicação incondicional aos mais necessitados e vul-
neráveis. Hoje a realidade nos convida a responder com a mesma 
coragem e paixão.
Champagnat nos deu o grande presente do nome de Maria, que faz 
parte de nossa própria vocação. Alegra-nos por levar o seu nome, 
ao mesmo tempo que sentimos a inspiração de Maria para viver 
a simplicidade, a confiança em Deus e a dedicação incondicional 
ao serviço dos outros. Ela, como Boa Mãe, continua a inspirar e 
acompanhar nosso Instituto, lembrando-nos que “esta é a sua 
obra”, como tantas vezes nos repetia Marcelino.
Continuemos tornando vida o “vale a pena ser Irmão hoje!”, assim 
como o “vale a pena ser Leigo Marista hoje!”, abertos ao dom do 
carisma que cada um de nós recebe.

O DOM DO CArIsMA MArIsTA

Ir. Ernesto, 
Superior-Geral

Ir. Ernesto sánchez Barba
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 Não se pode julgar um  livro pela capa 
              Identidade e Missão do   Religioso Irmão na Igreja                                  

A capa desta primeira 
edição era simplesmen-
te o título em um fundo 
colorido. Alguns meses 
depois, esse documento 
foi reimpresso e a capa 
intrigou muitos irmãos. 
A imagem dúbia era a de 
jovens padres com cola-
rinhos romanos, um dos 
quais usava sobrepeliz. 

Parece que ainda há controvérsia na definição de ‘O que é um 
irmão religioso?’.
Uma das versões originais deste documento tinha a identidade 
do irmão definida como: Homem consagrado que não é sacerdote. 
Esta definição por negação reflete que a identidade do religioso 
irmão requer uma mentalidade mais ampla, a fim de reconhecer 
que o irmão está em comunhão mais estreita com os leigos e, no 
entanto, separado. É uma vocação profética.

“Irmão” é o nome tradicionalmente dado para o reli-
gioso leigo na Igreja desde o início da vida consagrada. 
Não pertence exclusivamente a ele, ceramente, mas o 
representa de uma maneira significativa na comunida-
de eclesia na qual é memória profética de Jesus-Irmão, 
que disse aos seus seguidores: “E todos vocês são ir-
mãos” (Mt 23,8) (Identidade e Missão, 1).

Como em qualquer relacionamento, a experiência do amor alimen-
ta o compromisso. Isso é evidente nos irmãos de nosso próprio 
instituto, desde os jovens em discernimento durante a formação 
inicial até os mais velhos que vivem com gratidão ao descobrir o 
rico significado de suas vidas.

Foi numa manhã fresca e 
cintilante que, no dia 14 

de dezembro de 2015, foi 
apresentado o tão espera-
do documento do Vaticano, 
Identidade e Missão do Reli-
gioso Irmão na Igreja. Foi um 
dos eventos da celebração do 
Ano da Vida Consagrada 
(21/11/2014 – 16/02/2016).

ir. tony leon, austrália
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“0 que há na origem da vocação do 
irmão, senão a experiência do amor de 
Deus?  ‘Nós reconhecemos o amor que 
Deu tem por nós e acreditamos nesse 
amor’ (1Jo 4,16). Essa é também a 
origem de toda vocação cristã” 
(Identidade e Missão, 13).

Para Marcelino Champagnat, ele transmitiu essa 
experiência do amor de Deus com este desejo: 
“Nunca posso ver uma criança sem lhe dizer o 
quanto Deus a ama”.
Se a fonte da vocação do religioso irmão é uma 
experiência do amor de Deus, então talvez o 
resultado não seja simplesmente a transforma-
ção da identidade de uma pessoa, mas também 
a transformação da relação com aqueles que ele 
vive, trabalha e serve.

“Mas a vida fraterna não acontece 
automaticamente com a observân-
cia das regras que regem a vida em 
comum. É verdade que as estruturas 
são necessárias, porém a comunidade 
dos irmãos se expressa principalmen-
te em suas atitudes” (Identidade e 
Missão, 24).

Assim, a identidade do irmão está menos ligada à 
sua posição na comunidade do que à disposição 
fraterna na forma como as relações são cultiva-
das entre os membros da comunidade imediata e 
mais ampla.

 Não se pode julgar um  livro pela capa 
              Identidade e Missão do   Religioso Irmão na Igreja                                  

Na recente circular Lares de Luz, o Irmão Ernesto 
Sánchez compartilhou que, apesar do pessimismo 
fácil de se concentrar em estatísticas e escânda-
los, temos um dom precioso de vida, de felicidade 
e de fraternidade..., se soubéssemos ser, na ver-
dade e na simplicidade, Mestres da Espiritualida-
de, Profetas da Fraternidade, Agentes da Felicida-
de. Cada um de nós, e cada comunidade marista, 
pode ser um lar de luz.
Sem dúvida, há tempos difíceis para ser um 
irmão religioso hoje. Durante esses dias som-
brios de dúvidas e incertezas, é difícil ver a 
luz. Alguns afirmam que nossa condição atual 
é Karma, colhemos o que plantamos. Há algo 
espiritualmente ofensivo no conceito de Kar-
ma porque é transacional, condicional. Como 
pessoas que se relacionam com a pessoa de Je-
sus, não nos concentramos no Karma, mas na 
Graça. Um favor imerecido de Deus que não é 
transacional, mas transformacional, que não é 
condicional, mas incondicional. Assim, diante 
de tantos desafios, muitos irmãos permanecem 
na arena, aparecem todos os dias, permanecem 
no jogo, porque são lembrados de que o dom 
da vida, a felicidade e a fraternidade são, em 
última análise, sinais da Graça de Deus.

“A vida consagrada sempre foi uma 
história de graça na Igreja e para 
o mundo “um dom de Deus Pai à 
sua Igreja através do Espírito”, que 
orienta o olhar dos fiéis para o mis-
tério do Reino de Deus, que atua 

9 agosto de 2022  •
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ir. tony leon
Não Se PoDe julGar uM livro Pela CaPa

na história, mas espera sua realização plena no céu” 
(Identidade e Missão, 32).

5 anos depois do Identidade e Missão do Religioso Irmão na 
Igreja, o Papa Francisco apresentou sua encíclica Fratelli Tutti, em 
4 de outubro de 2020, na festa de São Francisco de Assis. 

“Ninguém pode enfrentar a vida isoladamente (…) So-
nhemos como uma única humanidade, como caminhan-
tes da mesma carne humana, como filhos desta mesma 
terra que nos alberga a todos, cada qual com a riqueza 
da sua fé ou das suas convicções, cada qual com a pró-
pria voz, mas todos irmãos” (Fratelli Tutti, 8)

Como instituto, esta é a intuição que tivemos ao estender nos-
sa identidade e nossa missão de fraternidade religiosa além de 
nossa própria comunidade local de irmãos. Compartilhamos comu-
nidades com nossos irmãos e irmãs leigos maristas nos projetos 
Lavalla200>. Compartilhamos a missão com nossos irmãos De La 
Salle no projeto Fratelli. Compartilhamos perigos e esperanças com 
nossos irmãos e irmãs muçulmanos do projeto Marista Azul na Síria. 
Realmente vivemos em um tempo de Graça.
Fica ainda a pergunta: quem devemos ter na capa do documento 
Identidade e Missão do Religioso Irmão na Igreja? Às vésperas do 
Ano Vocacional Marista, talvez seja melhor incluir uma foto de dis-
posição fraterna, uma foto de comunhão com os irmãos e leigos... 
e os ordenados. Por quê?
Fratelli Tutti!sri Lanka
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Ser irmão 
          é  construir 
     fraternidade

Ir. seán D. sammon
 Estados Unidos

Alguns minutos depois, o velho 
repetiu sua pergunta. Em respos-
ta, seu filho disse: “Acabei de 
lhe dizer: é um corvo”. Quando 
o velho perguntou pela terceira 
vez: “O que é aquilo?”, seu fi-
lho ficou irritado. “É um corvo, 
um corvo, um corvo”, disse ele.
Pela quarta vez, o pai daquele 

homem lhe perguntou: “O que é aquilo?” Em resposta, seu filho gritou: 
“Por que você continua me fazendo a mesma pergunta repetidamente; 
eu já lhe disse que é um corvo. Você não consegue entender isso?”
Alguns minutos se passaram antes que aquele senhor fosse ao seu quar-
to e voltasse com um diário velho e esfarrapado; ele o mantinha desde 
o nascimento de seu filho. Abrindo uma página do livro, o velho pe-
diu ao filho que lesse a entrada. Dizia: “Hoje meu filho, de três anos, 
estava sentado comigo no sofá quando um corvo apareceu na janela. 
Vinte e três vezes ele me perguntou o que era, e eu respondi a ele 
todas as vinte e três vezes que era um corvo. E eu o abracei carinhosa-
mente cada uma das vinte e três vezes que ele me fez essa pergunta.”
Agora, o que essa história de um velho, seu filho impaciente e um 
corvo na balaustrada de uma janela tem a ver com Marcelino Cham-
pagnat e sua compreensão sobre o que significa ser um irmão? Muito, 
na verdade. Pois o fundador percebeu que nossa identidade de Irmãos 
pouco tinha a ver com o que fazemos e tudo a ver com o que somos. 
Simplificando, como Irmãos de Marcelino, você e eu somos solicita-
dos a tornar visível o rosto fraterno de Cristo no mundo e na Igreja.
Agora, você pode estar se perguntando com razão: não é todo mundo 
chamado a ser filho de Deus e irmão de Jesus? Sim, é verdade. Mas viver 
plenamente essa identidade, pelo simples fato de ser irmão, é a essência 
de nossa vocação cristã de irmãos. Essa percepção pode ser encontrada 
não apenas no texto da Última Vontade e Testamento do Fundador, mas 
também em nossa Regra de Vida Marista. A fraternidade tem muito mais 
a ver com quem somos do que com qualquer coisa que possamos fazer.

Um velho estava sentado 
em um sofá ao lado de 

seu filho de meia-idade. Um 
corvo apareceu de repente 
no parapeito da janela. O 
pai perguntou ao filho: “O 
que é aquilo?” “É um cor-
vo”, respondeu o filho.: 
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Ir. seán D. sammon 
Ser irMão é CoNStruir FraterNiDaDe

VATICAnO II E  
nOssA IDEnTIDADE DE IrMãOs

O Vaticano II foi um Concílio da Igreja realizado há mais de cinquenta 
anos. Para alguns, é uma boa lembrança; para outros, um acontecimen-
to da história. No entanto, as deliberações que ocorreram durante esse 
encontro levantaram algumas questões importantes sobre a natureza e 
o propósito da vida religiosa e, finalmente, a identidade de um irmão.
Antes do Vaticano II, muitos católicos se apegaram à crença de que a 
estrutura da Igreja se assemelhava a uma pirâmide, com o sacerdócio, 
a vida religiosa e os leigos formando suas três camadas. O Concí-
lio, no entanto, virou esse modelo de Igreja de cabeça para baixo.
O Vaticano II foi um evento sísmico; quando a poeira baixou, fi-
camos todos em um lugar diferente. Aquelas entre nós que são 
irmãs, os sacerdotes religiosos e irmãos também foram lembra-
dos de que nunca fomos feitos para fazer parte da Igreja hie-
rárquica. Nosso lugar é com a Igreja carismática; nossas con-
gregações e seus carismas são movimentos do Espírito Santo.
Durante os anos depois do Vaticano II, percebemos mais plenamente 
que nossa fraternidade é na verdade um movimento inspirado pelo 
Espírito de Deus. O carisma que veio ao nosso mundo através de Mar-
celino Champagnat foi um dom para a Igreja, não apenas para seus 
irmãos. Ao esclarecer a identidade da vida religiosa, nós que somos 

Irmãos do Programa 
“Senderos” 2022.

na página seguinte, 
devoção à Boa Mãe, 

na Bolívia.
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irmãos também crescemos na consciência de sua 
finalidade. Na melhor das hipóteses, a vida reli-
giosa deve servir como a consciência da Igreja, 
lembrando-a do que deseja ser, pode ser, deve ser.

MArIA DE nAzAré, 
NoSSo MoDelo MariSta De FraterNiDaDe

Para Marcelino Champagnat e para os primeiros 
maristas, Maria de Nazaré era o centro do sonho 
que tinham em mente. Muitos em nossa Igreja, 
no entanto, passaram séculos tentando domesti-
car essa notável mulher de fé. Maria, no entanto, 
era uma camponesa semita e, como as mulheres 
de sua época, era provavelmente analfabeta. E, 
no entanto, com o tempo, a transformamos em 
alguém que se assemelha a uma nobre medie-
val abrigada em sua vila nas colinas da Toscana.
O relato de Lucas sobre a Anunciação, no entanto, 
pinta um quadro muito diferente. O evangelista nos 
conta que Maria ficou muito perturbada com a men-
sagem do anjo, e Paulo VI nos lembra que ela teve 

o bom senso de questionar o mensageiro de Deus.
Não se esqueça também de que estimamos Ma-
ria não porque ela era a Mãe de Jesus, mas por-
que ela era sua discípula. Como todos nós, 
ela também passou pela noite escura da fé.

uM CriStiaNiSMo “PrátiCo”

O fundador viveu um cristianismo prático; ele acre-
ditava que o amor encontrado na mensagem do 
evangelho sempre se traduzia em ação concreta. 
Consequentemente, embora soubesse que seus ir-
mãos nunca deveriam fazer parte de uma força de 
trabalho eclesiástica, percebeu que eles eram cha-
mados, como Maria de Nazaré, a responder às ne-
cessidades humanas absolutas de seus dias, a al-
cançar o que o Papa Francisco se refere como 
aqueles que vivem nas periferias existenciais. 
Como Irmãos Maristas em nosso mundo de hoje, 
devemos ser os olhos e ouvidos, mãos e pés desta 
notável mulher de fé. Ela trouxe Jesus ao mundo 
em sua pessoa. Somos chamados a fazer o mesmo.
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Ir. Antonio Peralta, 
equipe de Formação  

Permanente  
administração Geral

Ir. josep Maria soteras, 
Conselheiro-Geral

A redação de umas Cons-
tituições responde a esta 
preocupação. Por um lado, 
trata-se de cristalizar o ca-
risma de Marcelino Cham-
pagnat em alguns textos 
e, por outro, como leitor, 
confrontar meu caminho 
vocacional com este guia, 
para crescer como irmão e 
assumir com maior respon-
sabilidade o que me sinto 
chamado a viver nesse so-

nho de Deus para hoje. Um sonho que evolui conosco e, por isso, os 
textos também se adaptam com o passar do tempo.
Assim aconteceu em 2009, quando o XXI Capítulo Geral nos convi-
dou a atualizar as Constituições que acompanharam nosso caminhar 
desde 1986. Foi um longo processo de diálogo e discernimento em 
todos os níveis até que, em 6 de junho de 2020, a Santa Sé reco-
nheceu o novo texto como expressão atual do carisma marista para 
o Instituto: um carisma que o Espírito deu à Igreja e é patrimônio 
de toda a comunidade eclesial.

Em sua circular “Lares de 
Luz”, o Irmão Ernesto Sán-

chez, Superior-Geral, se per-
gunta: como imaginamos que 
Deus sonha o carisma marista 
para nossos dias e para o fu-
turo? (III, 6) e, consequente-
mente, cada um de nós também 
pode se perguntar: que papel 
estou chamado a desempenhar 
nesse sonho? (III, 2). 

 Cristalizando o  sonho de Deus 
   Constituições e Regra   de Vida dos Irmãos Maristas
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De início, podemos destacar três aspectos que se 
destacam especialmente nesta profunda revisão 
de nossas Constituições: a vocação de irmão, a 
dimensão contemplativa e as fontes de inspira-
ção, a Bíblia e a tradição marista.

A. A vocação de irmão
Ao iniciar este processo, o próprio XXI Capítulo 
Geral declarou que poderia nos ajudar a revita-
lizar nossa vocação. Pouco depois, já em 2015, 
a publicação da instrução vaticana “Identidade 
e Missão do Religioso Irmão na Igreja” foi de-
cisiva para orientar todo o caminho: tratava-se 
de revitalizar nossa vocação “de irmãos”. Desta 
consciência nasce a proposta de ter uma Regra 

de Vida, para explicitar cada vez melhor a nossa 
identidade e, ao mesmo tempo, ser uma expres-
são do espírito com o qual queremos viver as 
Constituições. Nesses novos textos, o caráter de 
“irmão” e o chamado à fraternidade constituem a 
perspectiva a partir da qual contemplamos todos 
os âmbitos de nossa vida e as iluminamos, seja 
a consagração assim como a comunidade, a espi-
ritualidade ou a missão, e inclusive nossa forma 
de nos organizar.

B. A dimensão contemplativa
A espiritualidade, a oração e o cultivo da vida 
interior sempre foram o calcanhar de Aquiles de 
um Instituto dedicado a uma missão apaixonante 

 Cristalizando o  sonho de Deus 
   Constituições e Regra   de Vida dos Irmãos Maristas

I. Uma revisão profunda
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e cativante. Pelo menos desde o Vaticano II, todos os Superiores 
Gerais o apontaram como o aspecto mais deficiente. Pelo contrário, 
também nestes mesmos anos, foram surgindo propostas de espiri-
tualidade que, em sua simplicidade, suscitaram cada vez mais um 
despertar espiritual, tanto em irmãos como em leigos. O chamado 
para ser contemplativo na ação e ativo na contemplação começou a 
se enraizar entre nós, e esses novos textos são um bom testemunho 
disso. Precisamente esta tendência fez com que a Regra de Vida 
adotasse um estilo que convida à meditação orante, em um diálogo 
íntimo, com exortações explícitas à contemplação no final de cada 
seção (Regra 7, 21, 34, 41, 53, 65, 72, 83, 95).

C. As fontes de inspiração
A linguagem teológica das Constituições de 1986 continua válida 
na presente revisão, cujas expressões mais felizes e apreciadas pe-
los irmãos foram retomadas. Parte da bagagem teológica das Cons-
tituições foi transferida para a Regra, na qual foi suavemente en-
riquecida com novas pinceladas. Agora, os novos textos favorecem 
claramente duas fontes de inspiração: o recurso à Palavra de Deus 
e às nossas tradições sobre as origens maristas. Ambas têm valor 
permanente para nós e nos enraízam no essencial do que somos 
e queremos viver. A Regra de Vida o sublinha nos títulos que dá 
às seções, nas numerosas citações e ao iniciar cada uma das nove 
seções que a compõem com um ícone bíblico ou marista, seguindo 
o esquema herdado das Constituições anteriores: Jesus (Regra 1, 
35, 66), Maria (Regra 8, 42,73) e Champagnat (Regra 22, 54, 84).
A seguir, apresentamos brevemente o conteúdo das Constituições, 
capítulo por capítulo, com ligeiras referências à Regra de Vida. Num 
segundo momento, mostramos alguns dos elementos mais inova-
dores que aparecem repetidamente nos textos, tornando-se temas 
transversais que perpassam as diferentes seções. Assim, fica clara 
sua relevância atual.

La Valla

CrIsTALIzAnDO O sOnhO DE DEUs 
Irmãos Antonio Peralta e josep Maria soteras
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Capítulo I:  
Nosso Instituto de Religiosos Irmãos
Identidade
O primeiro capítulo oferece uma síntese da iden-
tidade do Irmão Marista na Igreja, com o que re-
cebemos de nossa tradição mais genuína e outros 
aspectos que marcam novos acentos. Estes são 
expressão dos novos apelos que o Espírito nos 
faz: nossa identidade é ser irmãos (Const. 2); o 
reconhecimento e acolhida dos leigos que se sen-
tem atraídos pelo carisma marista (Const. 6); o 

bem-estar, a segurança 
e a proteção de crian-
ças e jovens (Const. 4); 
a colaboração regional 
(Const. 7) e o Institu-
to Marista como famí-
lia global (Const. 8). 
Junto com essas novas 
melodias, há uma mú-
sica de fundo que nos 
soa familiar e vem da 
sabedoria recebida em 
200 anos de caminhada 
marista.

Capítulo II: 
Nosso ser como Irmãos 
Consagração

Este capítulo apresenta a nossa consagração na 
perspectiva do “ser irmão”, um dom que recebemos 
(Regra 2-3 e todo o capítulo 1) como uma miste-
riosa aliança de amor (Const. 13), que se revela 
com a vida (Regra 4). Consagramo-nos como ir-
mãos para continuar a missão de Jesus e ser um si-
nal de fraternidade (Const. 14). Nossa resposta ao 
chamado amoroso de Jesus é a entrega de nossas 

vidas pela profissão dos 
conselhos evangélicos da 
castidade, obediência e 
pobreza como um cami-
nho da plenitude humana 
(18-33). “Amar com ter-
nura, praticar a justiça e 
caminhar humildemente 
com nosso Deus” (Miq 
6,8) é a inspiração com a qual vivemos nossos 
compromissos de irmãos (Regra 11-21), de acor-
do com as Constituições (Const. 15). Em sintonia 
com as origens da vida consagrada, estamos con-
figurando nossa vida, em chave mística e profética 
(Const. 17), como um dom do Espírito para a Igre-
ja, que nos envia em missão (Const. 16).

Capítulo III: 
Nossa vida como Irmãos
Fraternidade, espiritualidade  
e missão
A relação fraterna em comunidade, a espiritualida-
de apostólica marista e nossa missão a serviço da 
Igreja aparecem juntas em um mesmo capítulo. 
São três dimensões do nosso ser irmãos que se so-
brepõem na vida ordinária e se nutrem mutuamen-
te quando as vivemos de 
modo equilibrado (Const. 
34). Isso é possível quan-
do, em cada uma delas, as 
demais também florescem 
(Regra 53).

a) vida fraterna em co-
munidade
O dom da fraternidade que 
recebemos é também o 
dom que compartilhamos 
(Regra 36-37 e todo o ca-

II. Apresentação das Constituições,  
    com referências à Regra de Vida
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CrIsTALIzAnDO O sOnhO DE DEUs 
Irmãos Antonio Peralta e josep Maria soteras

pítulo 2). Ser irmãos e construir comunidade é a nossa primeira 
missão (Const. 39). Nossos encontros fraternos favorecem o cresci-
mento humano e espiritual de cada irmão e neles compartilhamos o 
melhor de nós mesmos (Const. 40). Procuramos viver em harmonia 
conosco mesmos, com nossos irmãos e com a criação (Const. 41). 
Cultivamos uma acolhida atenta e cordial para receber as pessoas 
que nos visitam, especialmente as nossas famílias, os jovens e os 
leigos maristas (Const. 43). A presença de Maria nos ajuda a com-
preender que formamos a comunidade de Jesus e, em torno dela, 
estamos Construindo uma Igreja com rosto mariano (Const. 35), 
fazendo de nossa comunidade uma nova La Valla para o mundo 

(Const. 36).

b) Cultivo da espiritualidade
Nossa espiritualidade é baseada na Presença e 

comunhão com Deus (Const. 45). Para viver 
esta Presença, olhamos para o Mestre, que 

nos ensina a escutar e responder a Deus 
(Const. 44). Para isso cultivamos diaria-
mente o silêncio interior. Desse modo 
aprendemos a contemplar a Palavra 
de Deus, a criação, nossa própria 
história, as pessoas e os aconteci-
mentos (4 Const. 8); e assim quere-
mos vivê-la em comunidade, quando 
nos reunimos para rezar (Const. 47) 
e em torno da Eucaristia (Const. 46). 

A paixão por Deus e a compaixão pela 
humanidade estão no centro de nossa 

jornada espiritual (Const. 44). Atentos 
ao que o Espírito suscita, o caminhar ma-

rista é enriquecido com novas contribuições 
e expressões que reforçam nossa comunhão com 

os diversos povos e culturas e, muito especialmente, 
com as novas gerações (Regra 25-34).

c) enviados em missão
A fraternidade é o dom que entregamos em nossa missão de irmãos 
(Regra 67-68 e todo o capítulo 3). Em comunhão com os leigos 
maristas, participamos da missão de Deus de responder às necessi-
dades do nosso mundo de hoje (Const. 52). Somos enviados para 
evangelizar as crianças e os jovens, especialmente os mais desam-
parados, por meio da educação e de outros serviços pastorais e 
sociais (Const. 53, 55, 56, 58). Todos somos chamados a contribuir 
na missão com a oração, o trabalho (Const. 57) e o testemunho 
fraterno (Const. 54). A promoção e a defesa dos direitos das crian-
ças e a criação de ambientes seguros comprometem-nos ainda mais 
na missão que nos é confiada (Const. 59). Contemplando o mundo 
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Vietnã

com os olhos das crianças e dos jovens empobre-
cidos, sentimos Maristas em saída (Const. 60). 
Com coração missionário, acolhemos o chamado 
do Espírito para viver em disponibilidade global 
(Const. 61).

Capítulo IV: 
Nosso itinerário como Irmãos 
Formação, profissão e pertença

O coração da formação marista é formar pessoas 
que alcancem a plena maturidade em Cristo se-
guindo Jesus como Maria e entregando livremente 
a vida a Deus, vivendo em comunidades apostóli-
cas e disponíveis a serviço da missão global con-
fiada ao Instituto (Const. 62). Esse propósito é 
desenvolvido por meio de itinerários e processos 
específicos (Const. 63). Acompanhar o despertar 
vocacional (64) e criar uma cultura vocacional 
(Const. 65) é tarefa de todos os maristas, irmãos 
e leigos. Desde a formação inicial (Const. 66-75), 
o processo formativo do irmão acompanhará sua 
resposta vocacional ao longo de sua vida (Const. 
78), e algumas pessoas se comprometem a este 
serviço com especial responsabilidade (Const. 
76-77). Por fim, descrevem-se os procedimentos 
formais para a incorporação (Const. 79-83) ou a 
separação do Instituto (Const. 84-86).

Capítulo V: 
Nossa organização como Irmãos  
O serviço da autoridade
Servir a fraternidade é a essência deste capítulo. 
Somos convidados a olhar para Jesus, Maria e 
Marcelino para fundamentar e inspirar o serviço 
da autoridade. Cristo tornou-se servo e, lavan-
do os pés dos seus discípulos, deixou-lhes um 
novo modelo de autoridade no serviço (Const. 
87; Regra 66, 91, 92, 93, 94). Por meio dos Con-
selhos, a animação e o governo se realizam em 
chave da fraternidade (Const. 90). Também são 
definidas as unidades de vida e missão que com-
põem o Instituto e que estão chamadas a formar 
um corpo global, estreitando as relações com as 
demais e com o governo geral (Const. 91-97). 
Optamos pelo uso evangélico dos bens, priori-
zando a justiça, a fraternidade, a generosidade, 
a gratuidade e o cuidado com a criação, para que 
nossos recursos estejam a serviço da evangeli-
zação, da solidariedade e da comunhão (Const. 
98). Depois de estabelecer algumas diretrizes 
gerais para a administração dos bens em todos 
os níveis (Const. 99-101), o texto desenvolve 
o funcionamento do governo geral (Const. 102-
122), provincial (Const. 123-141) e local (Const. 
142-148).
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III. Alguns elementos transversais

a) FaMília Global

O desejo de unidade e comunhão que habita cada ser humano (Re-
gra 38) aparece no apelo a contemplar o nosso Instituto como uma 
família global. Somos um Instituto internacional encarnado em dife-
rentes culturas. Nossa unidade se baseia no carisma de Marcelino e 
se alimenta na comunhão de oração, discernimento, testemunho de 
fraternidade e solidariedade, ação apostólica global e o serviço da 
autoridade em todos os níveis (Const. 8).
Este sonho de unidade se concretiza em atitudes de disponibilidade 
global (Const. 60-61), aberta a ir além dos horizontes habituais de 
nossas unidades administrativas e regiões, e comprometida na cola-
boração internacional para a missão (Const. 61.2). Também dentro de 
cada obra (Const. 58) este sentido de unidade é despertado ao pro-
mover o diálogo entre pessoas de diferentes culturas e crenças (Const. 
58), como em todas as comunidades, chamadas ao compromisso local 
com visão global (Const. 61.3).
Para que isso seja possível, o texto insiste em fornecer os meios para 
uma formação adequada (Const. 61.1) e estabelecer que um dos obje-
tivos da formação marista é formar pessoas a serviço da missão global 
confiada ao Instituto (Const. 62). Especificamente, é uma das finali-
dades da formação na etapa do pós-noviciado (Const. 73).
No capítulo V sobre nossa organização como irmãos, o tema é subli-
nhado quando se fala das unidades de vida e missão. A unidade admi-
nistrativa é uma grande comunidade de vida, oração e missão. Embo-
ra sejam unidades administrativamente independentes entre si, cada 
uma delas é chamada a formar um corpo global, a estreitar relações 
com as demais e com o Governo Geral, e a fortalecer os laços fraternos 
e a comunhão de bens (Const. 91). De modo particular, se concretiza 

CrIsTALIzAnDO O sOnhO DE DEUs 
Irmãos Antonio Peralta e josep Maria soteras

Participantes do 
Programa “Senderos” 

visitando 
os lugares Maristas, 

na França

na página ao lado,
animadores maristas

no México
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na regionalização (Const. 7 e 96). A Regra de vida 
nos convida a comprometer-nos pessoalmente a 
cultivar o sentido profundo desta disponibilidade 
global (Regra 15, 81, 82).
 
b) irMãoS e leiGoS eM CoMuNhão

Nosso chamado como irmãos religiosos deve ser 
uma memória profética da dignidade comum e da 
igualdade fundamental do Povo de Deus (Const. 
2; Regra 5). Em correspondência com este apelo, 
reconhecemos e acolhemos todas as pessoas atra-
ídas pelo nosso carisma. Dentro desta família ca-
rismática, nós, irmãos, presenteamos alegremente 
a riqueza da nossa vida consagrada de múltiplas 
maneiras (Const. 6). Neste caminho de comunhão, 
também para os leigos estão surgindo várias pos-
sibilidades de relacionamento e vínculo com o ca-
risma marista (Const. 6.1 e 6.2).
Mais tarde, surgem as comunidades compartilhadas, 
nas quais irmãos e leigos convivem, como espaços de 
enriquecimento mútuo e compromisso comum para 

viver o evangelho e o carisma (Const. 36.2 e 127.1). 
A acolhida atenta e cordial às pessoas que visitam a 
comunidade, de modo particular aos leigos maristas, 
faz parte de nosso caminhar conjunto e nos ajuda a 
desenvolver a cultura do encontro (Const. 43). Essa 
comunhão também se expressa e se cultiva na ora-
ção, convidando aqueles que compartilham conosco 
a vida e a missão. Nossa espiritualidade é assim en-
riquecida por seus diferentes modos de se encontrar 
com Deus (Const. 47.2).
Ao tratar da formação marista, somos convidados 
a viver experiências de formação conjunta irmãos 
e leigos maristas para fortalecer nossos laços de 
comunhão, compartilhar a vitalidade carismática e 
aprofundar nossa vocação cristã comum e nossas 
identidades específicas (Const. 63). Na animação 
e governo, são muitos os detalhes que destacam 
a participação e a corresponsabilidade dos leigos, 
assumindo também todo tipo de funções a serviço 
da missão (Const. 89.1, 89.3, 101, 105.4, 114.3, 
118.3, 119.2, 119.3, 120, 121, 121,1, 122, 133,4, 
137,3, 138,1, 138,2, 139, 140, 140,1, 141). 
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Nos três capítulos da Regra, dirigidos especificamente aos Irmãos, os 
leigos maristas aparecem como presença cotidiana junto ao caminhar 
do Irmão (Regras 31, 44, 79, 95).

C) CuiDaDo e eColoGia

Em vários artigos está refletida essa sensibilidade pelo respeito e cui-
dado com a natureza, que se conecta com vários aspectos da nossa 
vida de irmãos. Comprometemo-nos a viver a pobreza pessoal e co-
munitária adotando um estilo de vida simples. Evitamos o consumismo 
e praticamos o uso responsável dos recursos naturais. Apreciamos as 
pequenas coisas da vida e nos sentimos solidários com todas as cria-
turas. Comprometemo-nos ativamente no cuidado do planeta, nossa 
casa comum (Const. 30). Vivemos em harmonia com nós mesmos, 
com nossos irmãos e irmãs e com a criação, conscientes do Deus que 
habita tudo e é a fonte de nosso ser. Ajudamo-nos mutualmente a 
viver o momento presente e a superar a ansiedade doentia que nos 
torna superficiais, agressivos e consumistas desenfreados (Const. 41). 
Também na contemplação da criação, aprendemos a viver com amor e 
integridade (Const. 48).
Em nossa missão, ajudamos os jovens a desenvolver capacidades de 
reflexão e discernimento, a crescer como pessoas comprometidas e 
sensíveis diante dos novos desafios que vive nosso mundo. Para res-
pondê-las, nossos programas educativos e evangelizadores promovem 
principalmente o cultivo da interioridade, o desenvolvimento da es-
piritualidade, a busca do sentido da vida, o compromisso com a soli-
dariedade, a justiça, a paz e o cuidado da criação (Const. 58.2). Esses 
mesmos valores são recolhidos como os princípios sobre os quais nos 
inspiramos para fundamentar uma economia evangélica (Const. 98).
Também a Regra de vida está repleta de várias referências ao tema 

CrIsTALIzAnDO O sOnhO DE DEUs 
Ir. Antonio Peralta, Ir. josep Maria soteras

Projeto “Solidariedade 
com o Sudão do Sul”

na página seguinte,
Colégio st. Marcellin, 

Bouake
Costa do Marfim
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quando fala de viver a pobreza (Regra 19): apresen-
ta-o como caminho de espiritualidade (Regra 33), 
convida a ser um com a criação (Regra 38) para 
se converter em seu irmão (Regra 40), convida ao 
cuidado da casa comum (Regra 50) e aponta para 
o compromisso com a transformação ecológica na 
educação (Regra 77). De forma latente, podemos 
perceber que o cuidado impregna os trabalhos ma-
nuais do irmão que a eles se dedica (Regra 94).

D) DireitoS Da CriaNça e Proteção  
DE CrIAnçAs E jOVEns

Em nossos textos institucionais (Constituições, Re-
gra e outros), há tanta referência a crianças e jovens 
menos favorecidos como razão de nossa missão que 
é óbvio e ultrapassa o propósito deste espaço limi-
tado. No entanto, conectado com esse aspecto, re-
centemente surge uma especificação que vale a pena 
resgatar aqui. Trata-se da defesa ativa dos direitos da 
criança e da proteção de crianças e jovens, criando 
espaços seguros para o seu desenvolvimento inte-
gral. Essa responsabilidade torna-se particularmente 

grave quando estão sob nossa tutela nos âmbitos da 
vida e da missão maristas; mas, também alargamos o 
nosso horizonte de vigilância a qualquer outro am-
biente que possa afetar e comprometer a sua digni-
dade e crescimento harmonioso.
O primeiro artigo das Constituições que apresenta 
brevemente a missão marista já menciona explicita-
mente esse aspecto, indicando assim a relevância que 
adquiriu entre nós hoje (Const. 4). Na seção da mis-
são, encontramos um desenvolvimento mais abun-
dante (Const. 59, 59.1, 59.2, 59.3 e 59.4). Mais uma 
vez aparece como critério de discernimento vocacio-
nal (Const. 66.8) e como conteúdo a ser priorizado ao 
longo da formação permanente (Const. 78.1). Final-
mente, são dadas indicações mais precisas e específi-
cas nos casos que violam essa salvaguarda e proteção 
(Const. 86, 86.1, 86.2, 86.3).
A Regra de Vida também retoma o tema, quando fala 
do âmbito afetivo nas relações (Regra 13) e das ca-
racterísticas da missão marista hoje (Regra 78).
Vale a pena esta aproximação para ter uma primeira 
visão do conteúdo e orientação das nossas Constitui-
ções, Estatutos e Regra de Vida. Claro, nada substitui 
sua leitura direta e a meditação.



24 24 •  FMS Mensagem 51

   Não tenho 
             vocação

Coisificar a vocação como algo 
que se tem ou não tem, ou 
pensar em uma vocação estáti-
ca e imóvel, ou sublinhar a vi-
são passiva de que é algo rece-
bido que tenho que aceitar ao 
contrário de construir... que, 
embora tenham nos ajudado 
em alguns momentos da histó-
ria, agora criam mais confusão 
do que luz.
E, ao mesmo tempo, nossa lin-
guagem nesta área, como ou-

tras linguagens tradicionais como “seguimento”, ou “cumprir” minha 
vocação, ou “imitar, ou “atrair vocações” (expressões que tiveram seu 
momento), podem acabar causando muita frustração se não forem 
purificadas e refinadas, e continuarem enfatizando esforços, volunta-
rismo ou metas inatingíveis (pelo menos aconteceu comigo).
Nesse sentido, proclamo que não tenho vocação. E, talvez, seja a hora 
de falar com outras perspectivas e concepções como fazem alguns 
autores, que preferem falar de paixão, de força integradora, de missão 
vital, de construção, de projeto dinâmico... (teremos que encontrar 
as palavras). Assim evitaremos o que um irmão da minha província 
disse em tom de brincadeira, quando contou sua história pessoal fa-
lando de uma vocação que lhe veio como uma doença inesperada, e 
que ficou para sempre (e então “entrou em mim a vocação”, disse).
A leitura dos fundamentos bíblicos, maristas e de nossos documentos, 
que nos foram oferecidos nos artigos anteriores desta revista, forne-
cem pistas muito boas para esta “purificação”. Por isso, é tempo de 
olhar para a frente com outros olhos, mais voltados para os jovens 
de hoje, como propõe também o Superior-Geral em “Lares de Luz”, 
sua primeira circular: “Cremos que os jovens entendem as palavras 
que usamos? Questionam-se hoje sobre termos como vocação, dis-
cernimento, …? Não é certo que aos jovens o evangelho chega-lhes 
e interpela, porém, nossas estruturas “religiosas” não muito?” (Lares 

Há muitos anos, meu ami-
go e irmão Andrés usou 

esta frase para provocar 
uma reflexão mais dinâmica 
sobre a vocação. E acredi-
to que seja uma expressão 
acertada, que compartilho 
plenamente, pois é hora de 
mudar nossas linguagens e, 
provavelmente, nossas con-
cepções sobre a vocação.

Ir. Oscar Martín Vicario
Conselheiro-Geral
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de luz, Ir. Ernesto Sánchez, pág. 75).
Atrevo-me a apresentar alguns exemplos nesta re-
novação do “vocacional” a que me refiro. Anteci-
pando, isso sim, que ofereço muito mais perguntas 
do que respostas, mais sonhos do que concreções 
refinadas.

1. Durante muitos anos gostei da proposta de 
Jean Monbourquette no seu livro “A cada 
um a sua missão”. Como pastoralista e pes-

soa de ação e reflexão, ele nos fala da vocação em 
termos de missão e expressa profundamente que o 
fundamental é encontrar minha “missão pessoal” 
ou meu “fazer essencial”. E me parece sugestivo, 
já que muitos de nós, pelo menos eu, descobrimos 
nossa vocação sendo apaixonados pela missão ou 
atraídos por ela. Queria ser marista para estar com 
os jovens, ajudar as crianças sem recursos, anun-
ciar-lhes Jesus. Assim, poderíamos dizer que, mes-
mo dentro do carisma marista, há muitas “ações 
essenciais”: algumas são boas e se sentem felizes 
em anunciar, outras em ouvir, outras em ensinar, 
outras em celebrar, outras em acompanhar... Qual 
é o seu “fazer essencial”? (https://bit.ly/3x8qNj9). 
Muito mais recente é a visão fornecida por Richard 
Rohr, o sempre profundo professor de espiritualida-
de, e a teóloga anglicana Jenny Bridgman. Gosto da 

proposta dele porque é muito dinâmica: “Você não 
pode viver a tarde da vida como viveu a manhã”, diz 
Rohr. E, nesse sentido, seguindo em parte a Jung, 
eles nos dizem que existem diferentes etapas, com 
um tempo de construir o recipiente ou o vaso... e 
outro muito diferente de enchê-lo. E os verbos (e 
o momento vital) são muito diferentes e proposi-
tais: talvez os verbos relacionados ao “chamar” e 
“ser chamado” sejam úteis para a primeira etapa da 
vida... depois, a vocação já não é o chamado, mas 
um tempo de “ser”, “amar” e “conhecer”. Qual é o 
seu momento vital? (https://jennybridgman.wor-
dpress.com/tag/richard-rohr/ e também https://
cac.org/two-halves-life-2015-10-12/) 

2. Outra abordagem diferente, mas também 
inovadora, pelo menos desde que eu vivo, é 
a proposta do jesuíta Xavier Melloni (tem-

pos atrás escreveu na revista “Jesuítas” e recente-
mente, em novembro de 2021, tem insistido nisso 
em uma visita ao Chile). Sua interpelação parte de 
entender a vocação como “meu nome mais íntimo 
e último”. Sua reflexão sobre vocação e identidade 
me parece muito intensa, como “concentração de 
nossas energias em uma direção” e como algo que 
emociona, inflama, reflete quem sou muito mais do 
que qualquer tarefa. (Seu livro clássico “El deseo 

XXii Capítulo Geral, 2017
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Ir. Óscar Martín Vicario 
nãO TEnhO VOCAçãO

esencial” ainda é um livro de cabeceira para mim). Para ele, “inte-
rioridade e missão” são as chaves do discernimento vocacional, que 
nos levará a construir “o caminho pessoal pelo qual Deus se revela ao 
mundo em cada pessoa”. Como Deus se revela em você? (https://www.
quimmunoz.com/la-vocacion-personal-por-javier-melloni/ e também 
https://www.youtube.com/watch?v=Z_ahVNjH_Dc)

3. Finalmente, é claro, as palavras luminosas do nosso Papa 
Francisco. Ele fala muito sobre vocação, às vezes com uma 
linguagem mais clássica e outras mais provocativas. Senti-

-me muito conectado quando ele, em uma de suas falas, propôs os 
verbos “ouvir”, “discernir” e “viver” como referências vocacionais; e 
acrescentou algo tão positivo como começar por “ler a vida a partir de 
dentro” para depois “sonhar grande”. Sinto que este grande sonho é 
outra bela e desafiadora forma de falar da vocação porque, como diz o 
Papa, somos “protagonistas da história única e original que Deus quer 
escrever conosco” (não “em” nós, não “para” nós, mas “conosco”, 
como na Anunciação). Porque, diz o Papa, “a vocação é hoje”. Qual é 
a sua paixão, o grande sonho da sua vida? (https://bit.ly/3mpFMAd)

Para novos tempos, odres novos. E começo me perguntando tudo isso: 
qual é o meu fazer essencial, qual é o meu momento vital, como Deus se 
revela concretamente em mim, qual é o meu grande sonho. E, a partir 
daí, procuro construir um caminho de plenitude e entrega, que é um dom 
e uma tarefa, mas que é, acima de tudo, felicidade. A felicidade de me 
sentir irmão, de viver como irmão, de ser irmão.
Não tenho vocação, sou vocação. Ou projeto. Ou fogo. Ou mistério. Ou 
crescimento. Ou revelação. Ou etapa. Ou missão. Ou unidade. Ou fonte. 
Ou sonho. Ou energia. Ou construção. E, sinceramente, quero exprimir “o 
caráter sagrado do irmão, testemunho da presença de Deus no mundo” 
(Regra de vida, 3). E o meu ser marista se enche de alegria ao dizê-
-lo e continuar a procurar com outros maristas o meu próprio caminho 
de plenitude, dessa vida abundante prometida, mostrada e distribuída 
abundantemente por Jesus.



  
nãO TEnhO VOCAçãO

  capítulo 

II Nosso SER Irmão
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A vocação do
      Irmão Marista

Coisificar a vocação como algo 
Sou Irmão Marista hoje porque 
Champagnat o foi, porque Ga-
briel Rivat e os primeiros irmãos 
o foram e porque ainda há ir-
mãos maristas. Sozinho, eu não 
poderia sê-lo.

irMãoS CoNSaGraDoS

Nossa consagração como Irmãos 
religiosos é um dom que recebe-

mos do amor de Deus. Não é algo que obtemos por mérito nem por 
nossa conquista pessoal. É simplesmente pelo amor de Deus que Ele 
mostra a quem, onde e quando Ele quiser. É por isso que devemos 
vivê-lo com toda humildade e simplicidade diante de Deus e diante 
de nossos irmãos e irmãs, e vivê-lo de maneira aberta e encarnada. 

ir. Fabien bulaimu Poyo, 
ruanda

Profissão perpétua 
do Ir. Lawrence 

Doe Wonipokuen, 
na Libéria

na página ao lado, 
irmãos na Casa Geral
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Existe um provérbio 
africano bantu que 

diz “Uuntu ngabantu 
na bantu” que poderia 
ser traduzido como “eu 
sou porque nós somos”. 
Nesse artigo, eu gostaria 
de compartilhar minhas 
experiências da vocação 
de fraternidade de Irmão 
Marista. 
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Ao fazê-lo, tomamos Jesus como o modelo final 
daqueles que consagram toda a sua vida a Deus e 
ao serviço de seus semelhantes. Como judeu, Jesus 
se identificou realmente com seu povo e cultura, 
mas construiu sua identidade pessoal que o tornou 
único, permanecendo parte integrante de sua so-
ciedade. Isso é o que somos igualmente chamados 
a ser e agir.
Como maristas, devemos ser homens de nosso 
povo, parte integrante de nossa sociedade; nunca 
devemos ser nem parecer super-homens. Devemos 
antes ser, viver e agir como Jesus que nos chama, 
seguindo o modelo de Maria, nossa Mãe e Irmã na 
fé, e inspirados por Champagnat, nosso Fundador.
Como irmãos consagrados, não somos um grupo de 
pessoas separadas dos outros, mas somos consa-
grados para estar com eles e para eles. Com eles 
somos cristãos e para eles somos irmãos. Eles são 
porque nós somos, e nós somos porque eles são. 
Como irmãos consagrados, somos chamados a ser 
companheiros na investigação da vontade de Deus, 
buscadores incansáveis dessa vontade em nossa 
vida cotidiana e perpétuos construtores de pontes 
e de comunidades.

VIVEr nO EsTILO DE MArIA

Nossa característica distintiva, como maristas, é o 
seguimento de Cristo no estilo de Maria. Simplifi-
cando, imitamos suas atitudes passivas e ativas: 
ouvir e colocar em prática a Palavra. Nossa missão 
e ação devem ser guiadas pela Palavra de Deus. Esta 
é uma espiritualidade de vida que somos chamados 
a viver e a promover sempre. É uma espiritualida-

de que potencializa o serviço altruísta, a alegria, a 
caridade, a gratidão, a coragem, a perseverança, a 
presença significativa, a humildade e a simplicida-
de. Somos irmãos porque Maria está em nossa com-
panhia; Champagnat estava lá porque ela estava 
lá também, e nossos primeiros irmãos estavam lá 
porque ela estava. Assim, com ela, estamos igual-
mente assegurados de sua proteção maternal nesse 
caminho de investigação dos apelos que Deus nos 
envia a cada dia de nossa vida. 

eM FraterNiDaDe

Somos chamados a viver a nossa consagração como 
irmãos à maneira de Maria e em comunidade. Nossa 
vida fraterna é antes de tudo vivida e experimenta-
da em comunidade. É uma experiência que exige o 
compromisso de nossa humanidade e espiritualida-
de. É uma experiência ao mesmo tempo agradável e 
desafiadora. Há atitudes simples que podem tornar 
poderosamente essa experiência sempre construti-
va e crescente. São atitudes como a capacidade de 
dizer obrigado, desculpe, perdoo, etc. Nossa vida 
fraterna é igualmente reforçada pela nossa abertu-
ra para compartilhar a vida juntos, brincar juntos, 
dançar juntos, comer juntos, beber juntos, rezar 
juntos, servir juntos, sonhar juntos, suportar o so-
frimento juntos e até fracassar juntos, celebrar o 
sucesso juntos, porque sou, porque somos. 
Em suma, somos chamados a viver juntos, a estar 
uns para os outros para que todos possamos ser e 
viver em harmonia como Deus nos quer, e assim 
viver uma fraternidade inspirada por Jesus, Maria e 
Champagnat.
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Roteiro Vocacional  
            Encontrando  e Conhecendo  
    o “EU SOU”

Convida-nos a um modo alternati-
vo de reflexão sobre a própria vo-
cação e ao início de um caminho 
de “sim” a Deus.
No filme, Moisés, interpretado por 
Christian Bale, fica preso com 
uma perna quebrada em uma pi-
lha de lama e rocha após um des-
lizamento de terra. Ele recupera 

a consciência ao sussurro de seu nome e vê o arbusto explodir em 
chamas. Malak, o menino que fala por Deus, interpretado por Isaac 
Andrews, aparece e Moisés pede ajuda a ele, acrescentando que 
“acho que minha perna está quebrada”. Malak responde dizendo: 
“Mais do que isso”.
Moisés, que permanece em seu estado indefeso, pergunta ao menino: 
“Quem é você?”, uma pergunta que Malak lança de volta para ele. 
Moisés diz que ele é um pastor. Malak então comenta: “Pensei que 
você fosse um general. Eu preciso de um general.”
- Para que?

Um dos retratos da 
vida de Moisés e do 

Livro do Êxodo é o filme 
Deuses e Reis (2014). 
A cena da sarça arden-
te é, na minha opinião, 
particularmente única, 
imaginativa e criativa.

ir. lindley h. Sionosa
Casa Geral, 
secretariado Irmãos hoje

Moisés 
com a sarça Ardente 

por Marc Chagall

na página ao lado:
Irmãos caminhando 

pelos lugares maristas, 
na França.
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Roteiro Vocacional  
            Encontrando  e Conhecendo  
    o “EU SOU”

- Para lutar. Por que mais?
- Lutar contra quem? Para que?
- Achei que você saberia. (Silêncio) Acho que você 
deveria ir ver o que está acontecendo com seu povo 
agora.Você não ficará em paz até que o faça. Ou 
eles não são pessoas na sua opinião?
- Quem é Você?
- “Eu sou”.
Após esse diálogo, Malak desaparece e Moisés fica 
inconsciente novamente, enquanto as palavras “eu 
sou” podem ser ouvidas ecoando ao fundo. A pró-
xima cena mostra Moisés acordando em sua casa.
A revelação de Deus, porém, não termina aí. No 
desenvolvimento do filme, há conversas sucessivas 
entre Moisés e Malak. É a maneira do filme de se 
afastar do simples relato da sarça ardente como 
contado no Livro do Êxodo.
A razão pela qual comecei este ensaio recontando 
o chamado de Moisés como apresentado pelo filme, 
é mostrar que a “excitante aventura”, que é o nos-
so caminho vocacional (ver Regra de Vida nº 57), 
sempre começa com um encontro. No entanto, as 
circunstâncias que cercam esse encontro são quase 
sempre surpreendentes, inesperadas e distintas para 
cada um.
A Bíblia está repleta de histórias desse encontro. 
Só podemos imaginar o que Maria estava fazendo 
quando o anjo Gabriel apareceu para ela. Por outro 
lado, o caso de Paulo foi detalhadamente descri-
to. Como Irmãos Maristas, também temos nossas 
respectivas narrativas de como descobrimos o cha-
mado e onde cada um deu oprimeiro passo de seu 
itinerário vocacional.
Dizer, no entanto, que o encontro é o início da jor-
nada não é exatamente correto. O encontro é antes 

o pontode partida, o igniculus, a faísca. Acredi-
tamos que Deus nos escolheu antes de nos dar a 
vida, e antes denascermos, Ele nos selecionou…” 
(veja Jr 1,5). Portanto, quando chegou a hora de 
responder ao chamado deDeus, estávamos dizendo 
“sim” para o que Deus já planejou para nós, para o 
próprio propósito para o qual Elenos criou.

aS DuaS FaSeS Da ForMação

A formação para poder servir ao propósito de Deus, 
no nosso caso, a formação religiosa, acontece em 
duas fases. Eu as chamo de Fase Informal-Espontâ-
nea e a Fase Sistemática-Deliberada.

a Fase informal-espontânea engloba todas as ex-
periências anteriores ao ingresso na vida religiosa. 
Pelo fato de Deus nos ter escolhido antes de ver-
mos a luz do dia, Ele já determinou em que ventre 
seríamos formados, em que família cresceríamos e 
em que ambiente e sociedade seríamos formados.
Nesta fase de formação, aprendemos os valores 
que serviriam de referência para nossas decisões 
e ações. Desenvolvemos crenças que influenciam 
nossa visão de mundo. Assimilamos uma forma de 
nos relacionarmos com os outros pelo comporta-
mento das pessoas significativas que nos cercam.
Nossa educação na fé ocorre na Fase Informal-
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-Espontânea. Nós “descobrimos” Deus, mas nossa imagem Dele teria 
sido mais provavelmente uma assimilação daquela de nossa família. 
Os pais, ou os adultos com quem crescemos, nos transmitiram sua fé 
e como a viveram.
A escola também faz parte desta fase. As coisas que nos ensinaram, 
as experiências dentro e fora da sala de aula, as amizades que forma-
mos, os hábitos que integramos e assim por diante, complementam o 
que recebemos em casa. Da mesma forma, aqueles que já mergulha-
ram no mundo do trabalho antes de ingressar na vida religiosa teriam 
carregado consigo algumas influências dessa experiência.

a Fase Sistemático-Deliberativa, por outro lado, engloba todo o pro-
cesso de formação que vem em diferentes etapas desde o momento do 
encontro (como mencionei anteriormente) e que abrange toda a vida.
Voltemos àquela cena cinematográfica do encontro entre Moisés e 
Malak. Quando Moisés disse: “Acho que minha perna está quebrada”, 
Malak respondeu: “Mais do que isso”.
Todos nós estamos quebrados de uma forma ou de outra. Isso faz 
parte da nossa humanidade, da nossa imperfeição. Este quebranta-
mento, no entanto, não deve nos impedir de viver a vida plenamente 
de acordo com o plano de Deus. O Salmo 147:3 nos diz que Ele cura 
nossos corações quebrantados e sara nossas feridas.
Nossa formação como Irmãos Maristas é um caminho emocionante 
que exige de nós muita coragem e generosidade de coração (Regra 
de Vida n. 57). É um caminho de discernimento onde procuramos 
conhecer a Deus e conhecer a sua vontade. Os encontros sucessivos 
entre Moisés e Malak são uma interpretação artística desse processo 
de descoberta, que acabou fazendo com que Moisés cumprisse a mis-

roteiro voCaCioNal eNCoNtraNDo e CoNheCeNDo o “eu Sou”
ir. lindley h. Sionosa

Profissões no 
Distrito Marista da ásia

na página ao lado, 
fotos de noviciados maristas: 

Medellín, Cochabamba, 
Tudella e Mtendere
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são que Deus pretendia para ele.
o itiNerário 
Da NoSSa ForMação MariSta

O itinerário da nossa formação assemelha-se a 
uma caça ao tesouro em que “crescemos para 
compreender o que esta vocação de ser marista e 
irmão exige de nós” (Regra de vida, 57). O obje-
tivo é, ou melhor, o tesouro, é conhecer e amar 
a Cristo que nos chama pelo nome, descobrir o 
que Ele quer que façamos com nossa vida, dizer 
“sim” e assumir um compromisso.
O pré-noviciado, que tem duas partes – o aspi-
rantado e o postulantado –, é onde chegamos 
a um melhor conhecimento e compreensão de 
nós mesmos no aprofundamento da experiência 
de vida humana, cristã e marista. Aprendemos a 
escutar atentamente o Espírito agindo em nossas 
vidas e a nos aceitar e transcender em um cami-
nho de conversão ao Evangelho. Aqui, discerni-
mos nossas motivações e verificamos se temos 
as qualidades e disposições necessárias para nos 
tornarmos Irmãos Maristas. (Constituições e Es-
tatutos, 66)

A VIDA nO InsTITUTO 
COMEçA nO nOVICIADO

Com a ajuda do acompanhamento, continuamos 
o discernimento do chamado a seguir Cristo no 
caminho de Maria como Irmão Marista a servi-
ço de nossa missão como Instituto Global. O 
processo ajuda-nos a aprofundar a nossa fé, a 
conduzir-nos a um encontro amoroso com Deus e 
a esclarecer as nossas motivações e adequações. 
O noviciado é uma iniciação à vida segundo as 
Constituições e termina com a profissão religio-
sa. (Constituições e Estatutos, 67).
Como Irmãos professos temporários, passamos à 
etapa em que continuamos a aprofundar o sig-
nificado da consagração religiosa à luz de nossa 
própria personalidade, nossa situação de vida e 
o chamado a estar globalmente disponíveis para 
a missão. Nesta etapa do pós-noviciado, realiza-
mos um processo de formação pessoal, espiritual 
e profissional que nos prepara adequadamente 
para participar ativamente da missão marista. 
O discernimento que empreendemos nos leva a 
decidir se fazemos a profissão perpétua. (Consti-
tuições e Estatutos, 73)
Uma vez que tenhamos feito a profissão perpé-
tua, assumimos a responsabilidade pessoal pela 
nossa Formação Permanente. Mantemo-nos aten-
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tos aos chamados sempre renovados de Deus que surgem à medida 
que vivemos nossa vocação no mundo e na Igreja. Estamos atentos 
às situações ou questões críticas que surgem nas diferentes fases 
da vida. Percebemos a necessidade de continuar a aprimorar nos-
sas competências, conhecimentos e habilidades relacionadas aos 
nossos ministérios. 

roteiro voCaCioNal eNCoNtraNDo e CoNheCeNDo o “eu Sou”
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ir. lindley h. Sionosa

Capela de notre-Dame 
de l’hermitage



Reconhecer que a formação permanente é tam-
bém uma prioridade nos impele a tomar inicia-
tivas para buscar a formação nos campos do 
desenvolvimento pessoal, espiritual, doutrinal 
e profissional. (Constituições e Estatutos, 78).
No itinerário da nossa vocação, há vários movi-

mentos. Deixe-me falar brevemente de dois.
UMA rELAçãO DE AMOr COM DEUs

Primeiro, a jornada é um movimento de quem pen-
samos que somos para quem realmente somos aos 
olhos de Deus. Como Moisés, que por um tempo 
se considerou apenas um pastor, há momentos em 
nossas vidas em que também perguntamos: “Por 
que eu?” e dizer: “Eu sou apenas um…”
No entanto, o Senhor declara: “Porque os meus 
pensamentos não são os vossos pensamentos, nem 
os vossos caminhos os meus caminhos” (Is 55.8). 
Quando Deus disse: “Eu preciso de um general”, Ele 
fez uma declaração sobre o que ele pretendia que 
Moisés fosse. É o mesmo para nós. Em algum lugar 
ao longo do caminho, ouvimos Deus nos dizendo: 
“Eu o chamei pelo nome; você é meu. (Is 43.1). 
Você é marista”.
O segundo movimento é o movimento de quem 
pensa que Deus é para quem Ele realmente é, um 
Deus que está além de um mero nome. Quando di-
zemos sim, estamos nos comprometendo com um 
relacionamento que leva tempo para se estabele-
cer. Como em qualquer relacionamento humano, 
também passamos pelo processo de conhecer a 
Deus, passo a passo, pouco a pouco. 
Deus se manifesta de muitas maneiras, muitas ve-
zes na mundanidade, na normalidade da vida. No 
discernimento orante, podemos reconhecer essas 
revelações, levando-nos a uma compreensão do 
“eu sou”.
O itinerário da vocação tem tudo a ver com relacio-
namento – meu relacionamento com Deus. É uma 
relação de amor que começa com uma eleição, ten-
do sido “separado antes de eu nascer” (Gl 1,15).
É uma relação que cresce e se sustenta no viver na 
presença de Deus (Constituições e Estatutos, 45):
Nós, irmãos, vivemos em busca do Deus vivo. Nos-
sa oração não se limita aos exercícios de piedade, 
nem se identifica unicamente com o trabalho apos-
tólico. Nossa espiritualidade está alicerçada na 
presença e na comunhão com Deus, que se torna 
mais perceptível quando interagimos com os ou-
tros. Maria, bem-aventurada por escutar a Palavra 
e colocá-la em prática, é nosso modelo de espiri-
tualidade. Como Marcelino, estamos atentos para 
reconhecer a presença de Deus e para comprovar 
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Para um marista, 
qual é a idade da aposentadoria? 
ir. Gilles hogue, 

Canadá

Quando, há quase 65 anos, 
pronunciei minha fórmula 

de compromisso definitivo como 
Pequeno Irmão de Maria, não 
havia prazo de validade vincula-
do a esse compromisso... Por ou-
tro lado, lembro-me com muita 
clareza da emoção sentida quan-
do pronunciei, naquele dia (26 
de julho de 1959), as palavras 
“em perpétuo” que a fórmula 
incluía. Desde então, tenho me 
esforçado para responder a ele, 

adaptando-me às variações das necessidades da comunidade e dos 
ambientes em que fui chamado a servir.
Depois de um currículo de uns cinquenta anos em vários serviços 
comunitários e apostolados, incluindo 22 anos fora do Canadá 
(Haiti e Colômbia), retornei definitivamente ao país, expressando 
claramente meu desejo de poder continuar servindo de acordo com 
as necessidades da comunidade e meus humildes meios. Depois de 
alguns anos como secretário provincial, assumi a responsabilidade 
da enfermaria provincial, o que me permitiu acompanhar os con-
frades que contribuíram para a minha formação. Há cerca de dez 
anos, ingressei em uma comunidade de aposentados “ativos” onde 
realizo diversos serviços. Para ocupar meu tempo livre e graças à 
Internet, colaboro no serviço de tradução de textos para a Admi-
nistração Geral. Porém, há uma atividade ocasional, mas muito es-
timulante, que me permite prosseguir um certo apostolado desde 
o meu regresso ao país e até hoje: partilhar, a pedido dos anima-
dores, a minha experiência com grupos de jovens. Esses encontros 
permitem-me estar em contato com os jovens no meio ou fora do 
ambiente educativo; eles me dão a oportunidade de compreender 
melhor a evolução das mentalidades que só acompanhei de longe, 
durante os meus anos de ausência do país.
Mas, há vários anos, não há novos compromissos dos jovens como 
“Irmãos” no Canadá; este fato lança uma sombra sobre esta apo-
sentadoria que vivo. Ao longo dos meus anos “ativos”, estive en-
volvido na pastoral vocacional, no Canadá e no Haiti, e em co-
missões provinciais de formação. Infelizmente, o contexto social, 

Canadá



Missão Marista  
na Educação Superior
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cultural e religioso em Quebec não ajudou a “ancorar” os esforços 
de adaptação e garantir a sucessão local. No entanto, sentimos o 
desejo de perpetuar o carisma de Champagnat pela Associação dos 
Maristas de Champagnat do Canadá, que reúne irmãos e leigos “Em 
torno da mesma mesa”. O Senhor sabe escrever direito em nossas 
linhas tortas... e o futuro a Ele pertence.
Estou, portanto, “aposentado”, mas uma aposentadoria “ativa” 
graças à minha saúde – que considero uma dádiva do céu – e à 
minha comunidade de vida que procuro servir da melhor maneira 
possível. O “ontem” já não existe, o “amanhã” ainda não chegou: 
resta apenas o “presente de Deus” onde me sinto chamado a viver 
a fidelidade na ação de graças. 

Ir. Manuir Mentges, 
Brasil

Pontifícia
Universidade Católica 
do rio Grande do Sul

somos chamados a viver o evangelho do jeito de Maria em nos-
sos espaços de missão. Atuo em uma universidade marista, a 

primeira nascida ao interno do Instituto, em 1948. A Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) tem por pro-
pósito contribuir na formação integral da pessoa por meio do en-
sino, educação continuada, pesquisa, extensão e inovação, além 
da prestação de diferentes serviços à comunidade.
Como Irmãos Maristas, trazemos para a educação superior a tra-
dição, os valores, experiências e vivências oriundas desde as ori-
gens do nosso Instituto, procurando atualizar a missão a luz do 
tempo atual. Nesse sentido, acredito que 
a educação superior nos convida a um 
diálogo com a Igreja e com a sociedade, 
buscando promover a formação de sujei-
tos integrais para a sociedade do nosso 
tempo. Assim como em outros espaços 
de missão, atuar na educação superior 
é também um desafio na contempora-
neidade, uma vez que parece haver mais 
perguntas que respostas.  
A Universidade e seu espaço se constitui 
numa verdadeira comunidade, que busca 
por meio de seus professores, pesquisa-
dores e colaboradores administrativos 
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viver e promover a educação marista. Da mesma forma que tes-
temunho a missão por meio da presença e docência, sou convi-
dado a atuar na liderança servidora deste espaço, que tem por 
missão “produzir e difundir o conhecimento na promoção de uma 
formação humana e profissional, orientada pela qualidade e pela 
relevância, visando ao desenvolvimento de uma sociedade justa e 
fraterna”. 
Sinto-me feliz e privilegiado como Irmão Marista, em dedicar mi-
nha vida e vocação na missão marista da Educação Superior.  As 
vivências, experiências, histórias e trajetórias na educação supe-
rior permitem empreender minhas forças, energias e potencial a 
serviço da missão marista, na construção de uma nova sociedade.

 

Ser Irmãos entre jovens 
com deficiência física

Eu trabalho no Hopeville Rehabilitation Center Uturu, que foi 
criado em 1971, após a Guerra Civil Nigeriana, para cuidar das 

vítimas de guerra que voltaram sem uma mão/perna ou ambas. 
Elas estavam reunidas naquele centro para lhes dar ESPERANÇA, 
fazendo-as perceber que nem toda esperança está perdida. Foram 
formadas em diferentes tipos de ofício, como confecção de sapa-
tos/bolsas, confecção de roupas, consertos de eletrônicos, etc. e 
puderam criar suas próprias oficinas para ajudá-las a cuidar de si 
mesmas e de suas famílias.
Com a formatura do último grupo de vítimas da guerra, a Província 
da Nigéria decidiu admitir jovens adultos com deficiência física, 
mas dispostos a frequentar a escola. Agora temos 34 jovens em 
nosso centro. Eles estão no ensino fundamental (20) e no ensino 
médio (10), mais 4 no ensino superior. Nós, Irmãos, trabalhamos 
com 5 colaboradores.
Os irmãos trabalham com eles em tempo integral, seja na escola 
ou em suas casas. Trabalhar com eles não é uma tarefa fácil, mas 
pelo fato de serem parte integrante da razão pela qual fomos fun-
dados, não podemos negligenciá-los.
Materialmente, os irmãos tentam fornecer-lhes tudo o que pre-
cisam. Neste tempo de pandemia, recebemos uma ajuda muito 
pequena. Ao mesmo tempo, os Irmãos cuidam de suas necessida-
des espirituais, preparando-os para os sacramentos e dando-lhes 
instruções morais e certificando-se de que estejam em paz consigo 

ir. Gabriel igbonachor, 
nigéria

ir. Gabriel igbonachor
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mesmos e com Deus. O apostolado da presença dos irmãos os aju-
da a diminuir as dores e agonias que estão experimentando por 
causa de suas condições.
Sair com eles há mais de seis anos significa entender que somos 
fundamentais para dar a essas pessoas a esperança de um futuro 
melhor. Portanto, é um apostolado a ser encorajado.

 

Prontidão para responder 
à maneira de Maria 

Ir. herinirina roland Léonard, 
Madagascar

sendo Irmão Marista, com 14 anos de vida religiosa, diretor de 
uma escola desde 2015, amo meu trabalho e minha vocação 

como religioso marista e educador. Baseado no sonho do Padre 
Champagnat de “tornar Jesus Cristo conhecido e amado”, estou 
convencido da minha consagração religiosa marista. Estou certo 
de que devo continuar a encarnar no meu dia a dia a disponi-
bilidade, a escuta, a simplicidade, a modéstia, a humildade e a 
prontidão para responder à maneira de Maria.
Quando fui enviado pela primeira vez como diretor de escola, sen-
ti-me perturbado. Agora, diretor do Lycée Catholique Saint Vin-
cent de Paul em Betroka, posso dizer que me sinto mais à vontade 
nesta área. Sei que os estudantes me veem como um modelo em 

Madagascar
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suas vidas porque ouvem meus conselhos. Mesmo aqueles que são 
considerados difíceis! Converso com eles em sessões de aconse-
lhamento, eles compartilham seus problemas e vemos juntos como 
podemos melhorar as coisas. 
Os valores maristas de ser atencioso, aberto e disponível, as ca-
racterísticas maristas como a solidariedade e o espírito de família 
encorajam e impulsionam os pais a escolher nossa escola. Como 
Irmãos, eles têm respeito e confiança em nós. Como maristas, 
damos sentido à vida da escola: formar e abrir-se a diferentes 
práticas pedagógicas e às culturas. Nosso estilo de vida ou nossa 
abordagem da vida, nossos valores e nosso dinamismo na educa-
ção nos tornam únicos. Educamos à maneira de Maria!
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Ser irmão Marista jovem 
na Europa

Ir. josé Luís Carvalho, 
Portugal

Levo bem dentro o desafio do último Ca-
pítulo Geral: ser construtores de Lares 

de Luz! 
Sinto que a minha vida como irmão jovem 
passa muito por experimentar e ajudar a 
construir lares de luz, segurança, acolhi-
mento e crescimento nos lugares e com 
as pessoas com quem partilho a vida. Em 
primeiro lugar destaco a comunidade como 
o lar onde me nutro da experiência de per-
tença, de cuidado e de ternura, que depois 
tento transmitir e recriar com as crianças 
e jovens com os que estou tanto nos gru-
pos de pastoral, como nas obras sociais em 
bairros mais periféricos e no lar de crian-

ças com deficiência onde atualmente trabalho.
Como qualquer bom construtor tenho as minhas técnicas prefe-
ridas. Acho impossível construir lares sem a presença simples e 
sem pressa entre os jovens; a opção de nos sentarmos sempre em 
círculo, onde todos somos iguais; a capacidade de escutar e reco-
nhecer as inquietações, medos e sonhos que têm; a transparência 
de partilhar a própria fragilidade e a criatividade de contagiar a 
alegria que levamos dentro. Ah e abraços, muitos abraços!

Portugal



Vivo na Argélia há 20 anos. Somos duas comunidades no noro-
este do país. 

Eu moro em Mostaganem. Somos três irmãos e temos um trabalho 
na biblioteca universitária, e na paróquia trabalhamos com os es-
tudantes cristãos subsaarianos que estudam na cidade. Também 
ensino espanhol no Instituto Cervantes.
Na comunidade procuramos ser testemunhas de vida fraterna e 
orante no meio do povo, como 99% de mulçumanos. Também pres-
tamos serviço aos mais necessitados, especialmente as crianças, 
e apoiando os jovens argelinos. Somos membros ativos em todas 
as atividades da diocese, muito pequena em número de pessoas.
A acolhida, a animação, o acompanhamento, a formação e as ce-
lebrações são atividades que realizamos na paróquia, ajudando 
os jovens cristãos de diferentes confissões e igrejas existentes na 
África, e que encontram em nossa casa um lar sempre aberto desde 
a manhã até à noite.
Como professor tento viver a divisa de Marcelino: “Para educar, 
é preciso amar”. O trato afável e delicado transforma a classe em 
uma família, criando apreço, confiança e liberdade em uma socie-
dade onde é difícil expressar-se e manifestar-se em medo do que 
as pessoas pensam e dizem. Procuro ser pai, amigo, irmão e, às 
vezes, confidente, adaptando-me à idade e às necessidades, para 
que eles possam crescer em autonomia e responsabilidade.
Dou graças a Deus e à Boa Mãe de poder viver nesta realidade com-
plexa e diferente, sendo testemunho de FRATERNIDADE. 
ALHAMDU LILLAH!

41 agosto de 2022  •

 

Ser Irmão marista hoje 
     na Argélia

Ir. josé M. rius, 
Argélia

Argélia
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Ser Irmão Marista hoje, 
em uma comunidade mista

•  FMS Mensagem 51

Desde abril de 2014, nos cons-
tituímos em uma comunida-

de mista, composta por irmãos 
que moram na casa da rua Ju-
anita, La Pintana, nos arredo-
res de Santiago, e um grupo de 
pessoas, maristas de Champag-
nat, com quem nos relaciona-
mos, seja porque participam do 
Programa Tregua, da Fundación 
Gesta para la Solidaridad Marista 
ou porque trabalham em nossa 
escola gratuita, que fica a três 
quadras de nossa casa. 
Atualmente somos dois irmãos, 
cinco leigas e um leigo. Reuni-
mo-nos a cada 15 dias, normal-
mente em nossa casa, com base 

no projeto comunitário que elaboramos a cada ano com a diretriz 
proposta pela Província. Nos nossos encontros compartilhamos 
sobretudo a vida, aprofundando, por vezes, com temas de refle-
xão, oração, celebrações e algumas atividades em outros espaços.
Para mim, especificamente, esta comunidade compartilhada é um 
espaço e tempo de grande fraternidade, retenção e uma importante 
experiência periódica de contato com a realidade dos maristas que a 
constituímos, bem como um ambiente para abrir horizontes na vida 
cotidiana, porque as realidades da vida que revelamos uns aos outros 
são sempre um “fio de terra” da humanidade e da fé.
Reconhecemo-nos como diversos, mas juntos fazemos um caminho 
de construção de uma fraternidade marista. Conseguimos ampliar 
nosso contexto, realizando algumas atividades junto à comunidade 
local nestes anos, ou convidando algumas pessoas para comparti-
lhar com nosso grupo.
Sinto que a minha vocação de irmão, assim como o chamado a nos 
experimentar como corpo carismático e global, encontram susten-
to nesta comunidade, que tem sido uma dádiva nestes anos de 
vida compartilhada.

Comunidade de 
La Pintana, Chile 

Ir. Patricio Maximiliano 
Pino Medina, Chile



 Ser irmão: 
uma bênção e um desafio
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ir. Farancis King, 
Paquistão

Um mundo notavelmente marcado pela experiência da pandemia 
e pelos impactos das mudanças climáticas; um país sempre à 

beira da escalada da violência contra crianças, mulheres e mino-
rias religiosas e um sistema educacional que continua lutando 
contra o aprendizado mecânico e a abordagem disciplinar puni-
tiva, são essas as perfeitas condições para que um Irmão marista 
seja uma bênção para os outros, bem como seja desafiado até o 
âmago de seu ser no dia a dia. Este é o Irmão Farancis, atualmen-
te trabalhando como Líder de Ensino Médio em Punjab, província 
do Paquistão. Em relação à liderança escolar, considero-me um 
novato, porque este é o meu segundo ano como líder educacional, 
e estou encontrando alguns desafios como os outros líderes esco-
lares em outras regiões. Refletindo sobre minha caminhada como 
Irmão religioso e como líder educacional, os desafios e experiên-
cias difíceis foram o que me proporcionaram maior crescimento 
pessoal e profissional.
Na sociedade paquistanesa contemporânea, ser Irmão significa ser 
um constante lembrete para 
si mesmo e para as pesso-
as ao seu redor que Jesus 
está loucamente apaixona-
do por todos nós, mesmo 
se tivermos dado a ele um 
milhão de razões para não 
nos amar, ainda assim, Ele 
não muda de ideia sobre 
nós, pois está presente em 
nossos sofrimentos e triste-
zas e se deleita com nossos 
risos e celebrações de vida. 
Ser Irmão também significa 
oferecer, incansavelmente, 
um ouvido atento aos alu-
nos, professores, pessoas da 
administração e de apoio, 
fazendo esforços contínuos 
para permanecer gentil em 

Paquistão
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situações cruéis e tomar decisões que revitalizem e energizem os 
outros com esperança. Além disso, independentemente da função 
ou do apostolado, ser Irmão implica competência significativa, ca-
ráter forte e compromisso com o melhor interesse do bem-estar 
mental, físico e social dos alunos e funcionários. Este compromisso 
com o bem-estar emerge da presença, vigilância e capacidade per-
suasiva de Maria em Caná, que fez acontecer o primeiro milagre. No 
entanto, esse compromisso está pagando dividendos em nossa ca-
pacidade de lidar e prosperar durante esse período desafiador, onde 
muitas coisas permanecem incertas.

PreSeNça, viGilâNCia e CaPaCiDaDe

Assim como Maria, com sua presença, vigilância e capacidade de 
persuasão fez o primeiro milagre acontecer em Caná, a vida de um 
irmão tem potencial para fazer milagres diariamente na comuni-
dade, na sala de aula, nos pátios, nos corredores, nos escritórios 
e sobretudo no coração e na vida das pessoas. Em meio ao caos, à 
incerteza, ao medo do desconhecido e à tensão financeira que en-
volve a vida de muitas pessoas. A simples presença, a competência, 
o testemunho de uma vida orante e, sobretudo, a capacidade que 
permite ao irmão ser fonte de luz, iluminação e farol de esperança 
para aqueles que vivem com medo. Permite-me ser mais ágil e adap-
tar-me às exigências que me são colocadas no trabalho e na vida. 
Não se pode transformar água em vinho, mas certamente se pode 
fazer um esforço deliberado para transmitir um raio de esperança, 
alegria e amor a si mesmo, à comunidade e nos espaços de missão.

O AsPECTO EssEnCIAL

A vida, vocação e missão de um irmão é ser alegre, permanecer 
esperançoso e, mais importante, ser amado e amar os outros incon-
dicionalmente. O aspecto essencial de ser amado e amar os outros 
encontra seu fundamento e expressão na experiência de São Mar-
celino Champagnat, que se sentiu profundamente amado por Maria 
e Jesus e, como resultado, não pôde deixar de transmitir o mesmo 
amor aos irmãos e aos pequeninos. No mundo contemporâneo, o 
apostolado pode ser a educação formal ou a ação de estar junto 
aos meninos de rua, o que sustenta a vida, a vocação e a missão de 
um irmão marista é a delicada mistura de capacidade intelectual e 
espiritual, competência e compromisso e, finalmente, ser um ho-
mem de oração que transforma a si e aos outros através da alegria, 
esperança e amor. Visa o pleno desenvolvimento das pessoas em 
todos os aspectos: saúde física e mental, intelectual, conhecimen-
to, moral, integridade e um modo de vida contagiante de uma vida 
feliz com outras pessoas.
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Ser irmão trabalhando 
como diretor de uma faculdade

Ir. Afaese Afaese, 
samoa
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Atualmente estou trabalhando em Samoa, como diretor da es-
cola do Saint Joseph’s College. Tenho a sorte de ter a oportu-

nidade de compartilhar minha vida inspirada pela vida de Jesus e 
pela missão como um grande professor, servo e curador, em meus 
próprios encontros com alunos, funcionários, pais e ex-alunos de 
nossa escola. Estou convencido de que minha missão de tornar 
Jesus Cristo conhecido e amado é um convite permanente para me 
tornar mais semelhante a Cristo em meu relacionamento e encon-
tro com as pessoas no trabalho, tornando-me o rosto de Cristo para 
as pessoas com amor, perdão, compaixão, justiça e fidelidade.
Jesus foi um excelente professor que ensinou a várias pessoas de 
seu tempo o que é compaixão. Seus ensinamentos foram vivifican-
tes para aqueles que ouviram atentamente e refletiram em seus 
corações os significados de seus ensinamentos. Sempre me sinto 
inspirado quando leio o encontro de Jesus com as crianças, em 
Marcos 10:13-14, onde Jesus diz: “Deixai vir a mim as criancinhas; 
não tentem impedi-las”. Jesus tinha tempo para as pessoas, in-
dependentemente de sua posição ou idade. Na nossa escola, en-
contro minha força estando com os alunos todos os dias. Há uma 
enorme confiança, honestidade e amor entre os alunos quando 
eles vêm à minha sala para me contar suas histórias. Eles me vêem 
não apenas como seu líder e professor, mas também como seu 
companheiro. Tenho a sorte de ter muitos anos de experiência em 
casas de formação e seis anos como diretor de noviços em nosso 
noviciado em Fiji. A experiência me ensinou ao longo dos anos a 
ter forte fé nas abordagens e atitudes de Jesus em relação às 
pessoas em sua missão. A experiência continua a florescer 
em meu ministério no Saint Joseph’s College este ano.
A outra realidade que me ajuda a aprofundar minha com-
preensão da vida e da missão é minha própria crença de 
que ser irmão é aprender a tornar-se servo, como Cristo. 
Ser servo é servir e não ser servido. Gosto de tudo o que 
estou realizando em minha vida como Irmão e missão por-
que amo servir aos outros. O artigo 51 das nossas Consti-
tuições nos diz que somos diferentes em muitos aspectos 
e, ainda assim, complementares. Respeitamos nossos líderes 
e superiores de comunidades e, no entanto, somos iguais; há 
igualdade entre nós e em nossas maneiras de servir as pessoas e 
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os membros de nossas comunidades. Ninguém está sendo tratado 
de maneira especial. Partilhamos refeições juntos à volta da mesma 
mesa. Até os nossos próprios funcionários sabem muito bem que não 
os encorajo a me tratarem de maneira especial por causa da minha 
função de diretor de escola. Eles sabem que eu estou lá para eles 
como um servo para cumprir minhas responsabilidades e para ajudar 
quando eles precisam do meu apoio. Acho muito gratificante esta 
realidade da vida e meu chamado para ser irmão entre as pessoas.
A última realidade concreta que desejo compartilhar é sobre a 
abordagem de Jesus em relação às pessoas que o procuravam para 
curas. Ele era um curador de todos os tipos de doenças: espiritu-
ais, emocionais, físicas e mentais. Posso não ser capaz de curar as 
pessoas com suas doenças físicas, mas muitas pessoas se recupe-
raram de suas situações estressantes espiritual e emocionalmente 
com a minha presença no meio delas ao apoiá-las. Acredito no 
poder de estar presente para acompanhar as pessoas quando estão 
sobrecarregadas com todo tipo de dificuldades próprias da vida.
Ser irmão não é outra coisa senão aprender como se tornar Cristo 
mestre, servo e curador.
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Promover a plenitude da vida
Ir. Manuel Valencia De Leon, 

Filipinas

sou Irmão Marista há 47 anos e em todos esses anos considero 
minha vida de Irmão cada vez mais significativa e com sentido 

de propósito quando estou com crianças e jovens como professor, 
companheiro, amigo e “kuya”, ou irmão mais velho. Ao mesmo 
tempo, encontro verdadeira alegria em um ambiente organizado 
ou quando estou conectado com a terra, fazendo jardinagem e 
cultivando árvores.
Desde 2000, Ano do Grande Jubileu, logo após meu segundo no-
viciado em Manziana e a canonização de São Marcelino, fui inspi-
rado a iniciar a SAGIP KA 2000 FOUNDATION, INC., que tem como 
objetivo promover a PLENITUDE DA VIDA VOLTANDA AO BÁSICO. 
Retornar aos nossos valores básicos significa observar a unidade 
e a ordem, a verdade, a justiça, o sentido do outro, a beleza, a 
liberdade e a fé em Deus em nossa vida cotidiana.
À medida que envelheço, como Irmão Marista continuo me lem-
brando que minha razão de ser é cuidar da terra, cuidar das crian-
ças. Se realmente cuidamos das crianças, precisamos cuidar da 
terra, que por direito pertence a elas.
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Independentemente da minha atribuição de trabalho ou minis-
tério, não importa mais se estou na sala de aula ensinando, se 
sou um reitor de universidade ou um Irmão comum trabalhando 
na horta comunitária, encontro um sentimento de realização na 
minha vocação escolhida como Irmão, hoje .
Agora, na Universidade Notre Dame de Dadiangas, aceitei o convi-
te do Papa Francisco para participar da Jornada de Sete (7) Anos 
da Laudato Si’. Parte da jornada é criar programas e projetos ali-
nhados aos princípios da Laudato Si.
Ultimamente, a Universidade adquiriu 5 hectares de terra para de-
senvolver um centro de ecologia onde planejamos cultivar árvores 
nativas das Filipinas e promover a agricultura sustentável para que 
os jovens experimentem a beleza da criação de Deus.
 

Criar pontes
Todos os carismas nascem de um grito da realidade, esse grito é o 
grito de Deus na carne sofredora da humanidade. E, por sua vez, 
correspondidos por pessoas movidas pela compaixão de intuir o 
espírito de Deus na escuta deste grito. Assim também na vida 
do Pe. Champagnat o carisma nasce na escuta e na acolhida em 
seus braços do jovem Montagne. Um jovem que ele abraça sem 
instrução religiosa e profissional destituído de direitos, no con-

Filipinas

Pe. vilson Groh, 
Brasil
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texto de sua época. Aí nasce o carisma de Champagnat em tornar 
Jesus conhecido e amado no mundo. Após, 200 anos esse carisma 
é atual porque continua alimentando sonhos na vida das crianças, 
dos adolescentes e dos jovens, hoje continuado pelos irmãos que 
levam a frente essa luz de esperança, como sinal dos tempos e 
tempos dos sinais.
A vocação Marista hoje tem uma dimensão extremamente atual 
porque pode criar pontes entre os jovens da periferia empobre-
cidos e os jovens de outras classes sociais, gestando espaços e 
construindo a cultura do encontro na convivência e na riqueza 
das diferenças. Aqui o carisma é uma luz para a humanidade por-
que possibilita uma ação revolucionária de derrubar muros como o 
muro da indiferença e da cultura do descarte gerando comunidades 
faróis que alimentam na casa comum um mundo urgente e possí-
vel, na acolhida dos dois grandes gritos: o grito da mãe terra e o 
grito dos empobrecidos da terra porque só há justiça ecológica se 
houver justiça social.
Me alegro como afiliado marista fazendo parte de uma das comu-
nidades dos irmãos que me oportuniza a beber no carisma e teste-
munhá-lo no dia a dia com ousadia, ternura, teimosia, resiliência, 
compaixão e transformação.
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Espero realizar meu sonho 
de ser professor
Salistiano Fernandes, 

Timor Leste

Tenho 22 anos. Nasci no Distrito de Lautém e para frequentar a 
escola vim para Baucau em 2013. Nessa época, passava muitas 

dificuldades, pois meus pais são pobres e não tinham muito como 
ajudar a pagar aluguel da casa e a alimentação para mim e mais três 
pessoas. Foi então que eu conheci o Ir. Tony Clarck, da Austrália. 
Contei para ele sobre as minhas dificuldades e ele então passou a 
me ajudar, até terminar os meus estudos secundários. Eu já conhe-
cia o Irmão Lécio José, do Brasil, que era formador dos aspirantes 
Maristas. O Irmão Lécio me ajudava sempre que era possível. Em 
2019 conheci também os Irmãos Manoel Soares e João Batista, am-
bos do Brasil, que me deram muito apoio.
Eu fiquei dois anos sem estudar, pois não consegui ser aprovado no 
exame nacional da Universidade do Timor. Em 2021, eu consegui 
uma vaga para estudar no Instituto Católico de Formação de profes-
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sores dos Irmãos Maristas de Baucau. Estou fazendo o segundo ano.
Os Irmãos Maristas têm sido uma força muito grande para mim, 
sobretudo agora, para os meus estudos superiores. Devo muito a 
eles pelo apoio que sempre me deram quando foi possível. Espero 
realizar o meu sonho de ser professor.
 

Um irmão marista na família
Família Peña jacobo, 
Guatemala

A vocação de Omar como Irmão Marista foi para nós um teste-
munho de alegria, fidelidade e paixão por uma vida dedicada 

ao serviço na educação e acompanhamento das crianças e jovens. 

instituto Católico de Formação 
de Professores - Timor Leste
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Nossos pais nos educaram na liberdade de viver e construir nossos 
próprios projetos de vida. Por isso, a vocação de Omar foi para 
nós ocasião de nos alegrar com sua felicidade por ter encontrado 
a plenitude de sua vida como irmãozinho de Maria.
Aprendemos a estar presentes e ausentes nos momentos necessá-
rios, respeitando seus próprios ritmos de vida religiosa. E aprende-
mos a torná-lo parte dos eventos diários de nossa casa e família.
O fato de ser irmão também nos permitiu, como família, viver o 
carisma Marista na vida cotidiana e na simplicidade de nosso lar. 
Nosso estilo de vida é marista e nos tornamos uma família tam-
bém, com os outros irmãos de sua comunidade e da congregação, 
com quem compartilhamos a vida, o processo de formação e a 
missão de Omar.
Como família, acompanhamos, animamos e fortalecemos nossa 
própria vocação; o dom de ser Maristas nos une e nos compromete.

Verdadeiros modelos 
de Marcelino
Aisling Demaison, 

Irlanda

“Pessoas com presença são testemunhas da graça”  
(Daniel O’Leary)

Atribuo o despertar de minha espiritualidade a um Irmão Marista. 
Um momento que guiou meu futuro e a marista que me tornei. Cla-
ro, foi em combinação com experiências de vida e em um momento 

ir. omar Peña jacobo
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em que eu estava aberta a me conectar a um nível mais profundo 
de consciência. Mas a beleza disso era que eu não sabia que estava 
sendo acompanhada na época. Agora acredito que o Irmão Marista 
estava ciente do poder do Espírito Santo dentro de mim e me guiou 
para essa luz, como fazem a muitos. Essa experiência aconteceu há 
mais de vinte anos e o acompanhamento continua até hoje.

uMa voCação SiNGular e PreCioSa

A vocação de um irmão marista é muito singular e preciosa. Minha 
experiência tem sido de homens humildes, trabalhadores, visioná-
rios, que caminham ao nosso lado em nosso dia a dia, nos ajudando 
a perceber os momentos de Deus que existem. Verdadeiros modelos 
de Marcelino. Companheiros no caminho de Emaús para tantos lei-
gos maristas.
Comecei minha caminhada profissional como professora em uma 
escola marista na Irlanda. Costumo contar a história do dia em que 
me aproximei aleatoriamente de uma escola marista para qualquer 

Moyle Park College, 
Irlanda
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possível trabalho, enquanto esperava uma entrevista de emprego 
em uma escola do outro lado da rua. Parecia uma simples decisão 
cotidiana naquele momento, mas levou a um precioso primeiro 
encontro com um Irmão Marista que preparou meu futuro até hoje. 
Eu nunca participei da entrevista do outro lado da rua!
Meu papel evoluiu ao longo dos anos e agora sou uma marista 
dedicada que trabalha como Diretora da Missão Marista na Europa 
Centro-Oeste.

uMa orGaNização liDeraDa Por irMãoS

Como marista, considero uma posição muito privilegiada fazer par-
te de uma organização liderada por Irmãos que modelam os valores 
maristas em todos os aspectos de suas vidas. Sou testemunha de 
como os professores e os alunos nas escolas maristas experimen-
tam um sentimento de espírito de família e de presença dos irmãos 
que é tão surpreendentemente poderoso em sua simplicidade, mas 
maravilhosamente maternal em sua forma. Muitos dos irmãos dei-
xaram de ser líderes em nossas escolas para desempenhar outras 
funções, mas continuam sendo guias atentos na vida cotidiana de 
cada membro da comunidade escolar, o que é transformador para 
muitos. Ser Irmão Marista é uma verdadeira vocação.
Depois de ter testemunhado exemplos tão poderosos de vocação 
marista em cada um dos Irmãos Maristas que conheci, resta agora 
um sentimento de pertencimento e de responsabilidade para, de 
alguma forma, continuar essa vocação marista para nosso futuro 
marista. É meu desejo ser a mesma companheira atenta de outros 
no seu caminho de despertar para a vocação marista.

Encontro do Conselho 
de Missão da Província 

West Central Europa, 
em Guardamar, espanha
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Vocação 
         ferida de vida

A vida é uma questão de risco, 
de coragem, de entusiasmo, de 
opções... A vocação, a sua e a 
minha, é uma questão de vida. 
O que, então, tem uma vocação 
afetada de vida como a nossa?

1. a SeDe

Estamos cheios de sede, do 
desejo do único necessário (X. 

Melloni), desse impulso interior que busca o infinito (L. Boff). A 
sede é aquela parte do nosso ser que sabe que só podemos viver 
do essencial e que não se cansa de procurá-lo. Sabemos também 
que a sede -desejo- não se sacia, mas se cultiva e se aprofunda (J. 
Tolentino).

Estamos, como irmãos, 
preparados para que 

irrompa a vida ou, sim-
plesmente, a inércia nos 
empurra por caminhos 
que nos levam à morte? 
A vida não é apenas uma 
questão de números e es-
tatísticas, de sucessos e 
recompensas.. 

ir. juan Carlos Fuertes 
Mari, Líbano

Timor Leste

na página ao lado, 
Nueva Pompeya, argentina
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Somos especialistas em uma espiritualidade de 
travessia - tem a dinâmica do êxodo e do dom, de 
sair de si (cf. EG 21) - e desenvolvemos práticas 
que questionam nosso ritmo e estilo de vida, que 
oferecem um sentido à nossa existência e uma 
prática compassiva em nossos relacionamentos. 
Aí fazemos a experiência de Deus.
Ao viver assim, conectamo-nos com a sede que 
as pessoas têm e que procuram saciar de mil ma-
neiras. Ao experimentar a nossa sede e reconhe-
cê-la, tornamo-nos irmãos de tantas pessoas que 
procuram um sentido e um horizonte vital.

2. a vulNerabiliDaDe

A vulnerabilidade é a suscetibilidade de ser feri-
do. E é diferente de fraqueza, que é a incapacida-
de de resistir a um ataque ou ferida (B. Brown).
Deixamo-nos ferir -questionar e afetar- pelo que 
estamos vivendo. Optamos pela vulnerabilidade, 
nos expomos pessoal e afetivamente à realidade 
e às pessoas com quem convivemos. Assumimos 
o risco de nos deixarmos desafiar pelas suas ne-
cessidades e desejos. Vivemos a intempérie sem 
couraças nem seguranças. Abandonamos essa 
ideia de imunidade contra tudo o que nos leva a 
colocar máscaras e armaduras que nos defendem 

e nos distanciam do povo (cf. EG 270). Vivemos 
na incerteza, na austeridade, na pobreza, a lógi-
ca do menos é mais (LS 222).
Por isso frequentamos lugares, pessoas e situ-
ações que nos questionam e nos removem por 
dentro. Deixamo-nos interpelar pelos jovens, 
pelas suas preocupações e sonhos; abrimo-nos 
às situações de pobreza e de exclusão; estamos 
presentes onde a falta de direitos rouba a digni-
dade das pessoas. Em nossas relações comuni-
tárias compartilhamos nossas histórias, sonhos, 
caminhos pessoais, e nos deixamos afetar pelas 
capacidades e necessidades de nossos irmãos.

3. O InÍCIO

Assumimos o risco de nos deixarmos “tocar” pela 
realidade. Porque na realidade não importa que 
não esperemos nada da vida, mas que a vida es-
pere algo de nós. [...] Respondamos não com pa-
lavras, nem com reflexões, mas com o valor e a 
conduta reta e adequada (V. Frankl).
É por isso que nos colocamos em um lugar di-
ferente na vida: no início do caminho, não no 
final. Somos principiantes, discípulos, mais do 
que mestres e conhecedores. Buscar apenas re-
sultados ou perseguir uma boa reputação seria 
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nos colocar no fim do caminho. Nós nos situamos no lugar onde 
se iniciam os processos. Temos um coração vulnerável e audaz. Vi-
vemos a revolução da ternura (EG 88) que nos pede criatividade, 
imaginação e coragem.
Aderimos a novos projetos e apoiamos iniciativas de inovação pas-
toral em nossas obras educativas, criamos novas obras para novas 
situações de necessidade da juventude. Iniciamos programas que 
cuidam da nossa casa comum e a tornam mais habitável. Como a 
nossa vocação não tem limites, o mundo inteiro - qualquer país, 
qualquer obra - se converte em lugar da nossa missão. Tornamo-nos 
companheiros de leigos e membros de outras congregações: com 
eles inauguramos novos caminhos comunitários.
A vocação é para os corajosos. Os corajosos se deixam ferir por 
pessoas e situações. Os corajosos criam um mundo melhor. Os cora-
josos geram vida onde estão. Por isso a vocação dos corajosos está 
ferida, mas ferida de vida.

voCação FeriDa De viDa
ir. juan Carlos Fuertes Mari

Irmãos maristas 
em rosey, França
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Esse poderia ser um exercício 
interessante, mas a verdade é 
que, assim que recebi o convite 
para escrever sobre este assun-
to, a resposta a esta pergunta 
me atingiu de frente... A vida 
marista vai aonde vamos, Ir-
mãos e leigos maristas, mas não 
os do futuro. Mas onde todos 
nós a estamos levando agora 
todos nós os que nos identifi-
camos com o carisma de Marce-
lino Champagnat e com o “gru-
po” de seus primeiros Irmãos.
Eu sei que haverá quem, com 

um sorriso um tanto irônico, dê por certo que estamos nos extinguindo e 
que o fim se aproxima aos trancos e barrancos. E, sim, reconheço que em 
alguns lugares e situações parece o destino que se apresenta diante dos 
nossos olhos, sobretudo se nos limitarmos exclusivamente ao que vemos e 
observamos no nível da pequena parte do mundo em que nos encontramos. 
Mas quero convidá-los a levantar os olhos e ver o que está acontecendo no 
mundo marista além de nossas próprias fronteiras e perceberemos que o Es-
pírito de Deus continua a agir no meio, por meio e às vezes até a pesar de nós. 
Outras canetas descreverão melhor o que Maria continua a fazer entre nós no 
momento presente, mas deixe-me listar aqui apenas algumas das coisas que, 
na minha visão reconhecidamente muito limitada e parcial, me permitem 
sonhar de olhos abertos olhando para o que já acontece como presságio ou 
profecia do que ainda pode surgir em nossa vida marista nos próximos anos.

DEIxA A sUA TErrA E VAI

Há mais de 15 anos, de maneira especial, tenho visto Irmãos e agora 
também leigos maristas deixarem a terra e a família para irem a luga-
res distantes para compartilhar a vida e a missão maristas com pes-

Para falar da vida maris-
ta do futuro, podería-

mos deixar nossa imaginação 
correr solta e sonhar com a 
figura de um Irmão religioso 
moderno enfrentando, junto 
com os leigos maristas, qua-
se heroicamente, a dolorosa 
realidade de um mundo alta-
mente complexo, polivalente 
e secularizado para cujos 
desafios ele responde com 
clarividência e bravura. .: 

Para onde vai 
      a vida marista?

Ir. Alfredo herrera, 
Coreia do sul  

agosto de 2022  •
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soas de mentalidade e cultura diversas. Vi-os dedicar tempo e es-
forço ao aprendizado de uma língua estrangeira, convivendo com 
a população local para descobrir suas necessidades e discernin-
do em comunidade como respondê-las com simplicidade, relevân-
cia e coragem. E os Irmãos e leigos maristas que se compromete-
ram com esta aventura vêm de toda sorte de idades e de lugares 
de origem. A idade, a saúde, a situação não foram obstáculos para 
que se deixassem guiar pelo Espírito nessa aventura da missão “ad 
gentes”, e já são vários os que deram a vida nessa empreitada.
Também posso observar que esse “salto no vazio” (leia-se: deixar-
-se levar pelo Espírito) também é feito por muitos em sua própria 
terra. Esses Irmãos e leigos renunciam a uma vida tranquila para 
entrar ou permanecer em lugares e situações “de risco” devido ao 
clima, doença, situação social ou política, guerra, migração, perse-
guição religiosa ou cultural, a um ambiente hostil, a situações de 
discriminação ou rejeição mesmo daqueles a quem servem. Vejo 
irmãos e leigos que entram e oferecem uma presença fraterna em 
favelas, florestas, bairros suburbanos, lugares perigosos, popula-
ções indígenas, lugares afastados. Conheço pelo menos um Irmão 
de raízes indígenas que, apoiado e sustentado por sua comuni-
dade, trabalha entre seu povo, difundindo e enriquecendo o caris-
ma marista além dos limites em que estamos acostumados a vê-lo.
Diante de nossos olhos estão também os Irmãos e leigos maristas que 
têm a experiência de conviver e trabalhar em cooperação e coordena-
ção com outras congregações e/ou grupos de filiação diversa em prol 
de tarefas muito diversas, entre as quais a proteção dos direitos das 
crianças e jovens, atenção às populações em situação extrema pobre-
za, o direito à educação, o respeito, cuidado e promoção da vida em 
todos os âmbitos. Some-se a isso as inúmeras iniciativas de pequeno, 
médio e grande porte que vão no sentido de criar redes internacionais 
que promovam sinergia na educação e promoção de crianças e jovens

.
SoMoS uM GruPo  
De CoNSaGraDoS

Não esqueço, por fim, ainda 
a grande maioria de Irmãos 
e leigos que “estão diante do 
canhão” todos os dias na sala 
de aula, na administração, 
no pátio, nas atividades para 
curriculares e extracurricula-
res, no ensino do catecismo, 
na orientação de círculos ou 
movimentos com estudantes, 
na pastoral educativa, voca-
cional, artística, artesanal, 

PArA OnDE VAI A VIDA MArIsTA?
Ir. Alfredo herrera

Grupo de irmãos 
do Programa de Formação 

“Senderos”

na página ao lado:
Grupo de irmãos 

do Programa de Formação 
“Gier”
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ecológica, social, religiosa nas nossas escolas e 
instituições e fora delas. Eles sempre fizeram e 
continuarão a tornar possível o sonho de Marce-
lino de formar bons cristãos e virtuosos cidadãos.
Repito que a vida marista do futuro irá para onde 
a estamos levando agora. E a boa notícia é que 
o Espírito continua a nos mover e agir entre nós. 
Esta breve descrição nos mostra que o carisma de 
Marcelino ainda está vivo e relevante em e para 
o nosso tempo; e parece que será ainda mais no 
futuro, embora estejamos vendo que ele terá que 
ganhar em diversidade e passar por muitas mudan-
ças e transformações que respondam melhor às no-
vas situações. Temos as estruturas e os meios para 
responder melhor às necessidades das crianças e 
jovens de amanhã, como já tentamos fazê-lo hoje.
O ponto chave, no entanto, é o de sempre. Não 
somos uma simples ONG que busca atingir eficaz-
mente seus objetivos. Somos um grupo de consa-
grados, homens e mulheres de fé que, como irmãos 
e, seguindo o exemplo de Jesus, querem acender 
a luz da esperança na parte do mundo onde nos 
cabe viver, para torná-la mais humana segundo o 
coração de Deus nosso Pai/Mãe. Queremos conser-
tar os laços rompidos para que a misericórdia, a 
compaixão, a boa vontade, a acolhida, a inclusão, a 
bondade, a comunicação, a paz e o bem-estar fluam 
livremente entre todos. Queremos caminhar entre 
crianças e jovens para que ninguém se sinta sozi-
nho, marginalizado, excluído. Fazer com que sin-

tam que os escutamos 
e queremos acompa-
nhá-los, que queremos ser 
seus “irmãos”. E em tudo isso podemos 
unir forças com outras pessoas e instituições.
Isso nos pede, tanto em nível individual como 
comunitário e de grupo, para crescer em huma-
nidade, na capacidade de prestar atenção a si 
mesmo (autoconsciência), de ouvir, comunicar, 
abrir, tolerar, aceitar a si e ao outro. Este cres-
cimento em humanidade é uma tarefa que não 
podemos dar como pronta, porque nossas li-
mitações emocionais e relacionais são a fon-
te de muitos obstáculos na realização de uma 
vida pessoal e comunitária harmoniosa e feliz.
Mas, junto com este “crescimento em humani-
dade”, devemos promover nosso crescimento 
ao “assumir os mesmos sentimentos (atitudes) 
de Cristo Jesus”, porque somente na medida 
em que nosso coração se assemelha ao Seu po-
deremos ser verdadeiramente IRMÃOS (tanto 
maristas consagrados como leigos) e assim ser 
“o rosto e as mãos da sua terna misericórdia”. 
A fórmula para nos deixar transformar cada vez 
mais em Jesus nos é sugerida com insistência por 
nossa Regra de Vida (“Aonde fores”); Contempla 
Jesus, Contempla Maria, Contempla Marcelino. So-
mente sendo homens e mulheres de Deus pode-
mos ser o rosto mariano da Igreja e assim chegar 
a ser Cúmplices do Espírito na missão de Deus.
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Crescendo 
           em Deus

Ir. Ben Consigli, 
Conselheiro Geral

Certamente, durante este 
período de pandemia com 
viagens difíceis, a jorna-
da de nossa vida pode ter 
tido um significado di-
ferente do que tinha há 

muitos meses antes. No entanto, mesmo a jornada do ano passa-
do nos ofereceu desafios e novos entendimentos. Para mim, minha 
jornada vocacional sempre foi um processo de aprendizado e cres-
cimento. É um processo de conhecer a mim mesmo honestamente e 
a meu Deus intimamente, mesmo com minhas próprias limitações.
Para mim, uma das maneiras mais úteis de pensar sobre minha vida 
cristã, marista, é vê-la como uma jornada. A própria Bíblia está rica-
mente adornada dessa imagem. Talvez a maior delas tenha sido a jorna-
da de quarenta anos do povo de Israel desde a saída seu duro cativeiro 
no Egito até a terra prometida de Canaã. Em outro lugar, lemos sobre 
Abraão dando um passo de fé para deixar a terra de seus ancestrais e 

A vida é uma grande 
jornada, que cons-

tantemente nos chama a 
deixar-nos para trás para 
seguir aquele desejo incer-
to que nos impulsiona.  .: 

“Sempre que encontramoS outra peSSoa apaIxonada, aprendemoS algo 
novo Sobre deuS” (papa FrancISco)
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ir para um lugar escolhido por Deus. Ele não sabia 
para onde estava indo, mas sabia com quem esta-
ria viajando – e isso era bom o suficiente para ele.
Nossa história como povo de Deus é uma jornada 
de crescimento em Deus, aprendendo a entender 
quem é Deus e quem somos nós. As escrituras re-
velam que ser um povo de Deus significa aprender 
a ser um povo diferente, um povo completamente 
incomum e radical: um povo que coloca Deus como 
prioridade em seus corações e vidas, que cuida de 
estranhos e estrangeiros, que cuida de para as pes-
soas mais vulneráveis, que se protegem e respeitam 
a imagem de Deus em cada um. Minhas experiên-
cias nos últimos anos de pandemia reafirmaram meu 
chamado para seguir a Cristo como Irmão Marista.

BUsCAnDO O DEUs VIVO

Nossas Constituições maristas me lembram de ser 
um “buscador do Deus vivo” e que minha oração 
não deve “limitar-se a exercícios de piedade, nem 
se identifica com nosso trabalho apostólico”. Em 
vez disso, deve ser “fundada na presença e ser um 
com Deus, que se aproxima quando estou atenden-
do às necessidades dos outros” (C. 45). Também 
há um chamado para que eu caminhe para “cres-
cer em Deus”, mas não faço essa jornada sozinho.
Nossa Regra de Vida nos apresenta uma história 
do Antigo Testamento: a história de Rute e No-
emi (Rute 1:16-17). Rute viaja com Noemi para 
Belém e depois se casa com Boaz, um parente dis-
tante de seu falecido sogro. Ela é um símbolo de 
lealdade e devoção permanentes. Essas palavras 
de Rute — Aonde quer que você vá — transmi-
tem uma “força quase inimaginável, uma capa-
cidade de suportar, persistir, … superar” e via-
jar. Nossa Regra nos diz que as palavras de Rute 
podem nos ajudar a “expressar alguns de nossos 
anseios mais profundos enquanto viajamos na 
jornada de nossa vida” (Regra de Vida, Convite).
Um caminho vocacional permanente é um proces-
so de desenvolvimento pessoal ou comunitário, 
não simplesmente um meio de ir de um ponto a 
outro. Viajar para uma terra distante é uma ques-
tão proposital e intencional. Acredito que vale a 
pena empreender esta jornada. A própria jornada 
me oferece a chance de aprofundar meu compro-

misso com o que procuro. Enquanto viajo, tenho a 
oportunidade de refletir sobre meu objetivo e an-
tecipar minha chegada – espero uma compreensão 
mais profunda do amor incondicional de Deus por 
mim. A antecipação da alegria de alcançar esse 
objetivo torna-se, então, um meio de me sustentar 
enquanto viajo. Durante minha jornada, torno-me 
testemunha do amor de Deus, e é esse amor que 
me fortalece para transcender meu próprio limi-
te e buscar um futuro mais amoroso e vivificante.

A jOrnADA InEVITAVELMEnTE nOs MUDA

No entanto, viajar faz mais do que levar qualquer 
um de nós ao nosso objetivo; a viagem inevita-
velmente nos muda. A vida nos move, nossos en-
contros nos transformam. Certamente, a pandemia 
nos desafiou, mas a jornada é em si um processo 
que nos permite crescer e nos desenvolver à me-
dida que avançamos em direção ao nosso objeti-
vo. Viajar é certamente chegar ao fim da jornada, 
com toda a alegria e prazer que isso trará - mas 
também é experimentar e incentivar o crescimen-
to pessoal e espiritual dentro de nós enquanto 
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viajamos. A jornada é um processo que ajuda nosso desenvolvimen-
to como pessoas e como cristãos. Aprofunda meu compromisso de 
tentar viver meu chamado para seguir Jesus como Irmão Marista.
A jornada nunca é feita sozinha. De uma forma ou de outra, é sem-
pre uma experiência em comunidade. A pandemia nos ensinou isso. 
Jesus envia seus discípulos dois a dois porque esse é o começo de 
uma comunidade. Ao longo do caminho, eles compartilham, discu-
tem, tomam decisões juntos. Essa reciprocidade é necessária para 
que ninguém “se responsabilize” pela jornada; é o reconhecimento 
de que não se está no controle. Os discípulos também caminharam 
juntos para que pudessem ser testemunhas uns dos outros, porque 
a única maneira de dar autoridade às palavras do outro é tendo um 
testemunho. Com dois, é possível apoiar um ao outro, pois a jor-
nada também os levou a momentos de desânimo e desconfiança.

A sABEDOrIA DOs Três VOTOs

Em razão da pandemia global, surgiu a necessidade de uma nova visão 
de como vivemos em nosso mundo. Isso nos forçou a repensar nossas 
prioridades e nos lembrou sobre o que mais importa em nossas vidas 
como indivíduos e como comunidade global. Quase sem perceber, es-
tamos fazendo as coisas de forma diferente e abraçando, em pequenos 
passos, novas formas de viver. Há uma sabedoria oferecida pelos três 
votos de pobreza, castidade e obediência que professamos que é ur-
gente e relevante para esta pandemia contemporânea e globalizada.
Em sua raiz, a obediência é sobre a vontade individual e o quanto es-
tamos abertos à orientação de algo fora de nós mesmos. Durante esta 

CrEsCEnDO EM DEUs
Ir. Ben Consigli

América Central

na página ao lado:
Líderes maristas da região 

europa na Casa Geral
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pandemia, tem havido uma urgência nas pessoas 
em todo o mundo para voluntariamente ficar em 
casa ou usar uma máscara em espaços públicos ou 
ser vacinada. A obediência, portanto, pode ser en-
quadrada como um ato de solidariedade. O voto de 
obediência não é desistir da vontade, mas moldá-
-la para um bem maior. Obediência significa estar 
aberto para aprender, para colher o conhecimen-
to ou a sabedoria fora de si para o bem comum.
O voto de pobreza me chama a me deixar confor-
tos e “estufas” individuais bem protegidas para me 
expor à incerteza, precariedade e necessidade real, 
como os pobres. Hoje, não posso mais pensar ape-
nas nos pobres, mas devo pensar com os pobres 
e como pobres. Este vírus não faz distinções… 
somos todos iguais na nossa fragilidade e na nos-
sa pobreza, e é aí que podemos encontrar Deus.
Como humanos, fomos criados como “ser para o 
outro”. Somos seres sociais feitos para entrar em 
relacionamento, criados à imagem de Deus. O 
distanciamento social provocado pela pandemia 
tem pesado sobre nós. Não estamos acostumados 
a isso; é difícil suportar a solidão e o distancia-
mento impostos que recaem sobre nós sem avi-
so prévio. Nesta situação, a solidão pode encher 
nossas vidas de tristeza, pode nos machucar pro-
fundamente. No entanto, o voto de castidade, 
que implica assumir uma certa forma de solidão e 
distanciamento, deve ser vivido, sobretudo nestes 
tempos de pandemia, como oportunidade para es-
tabelecer novos laços de encontro profundo com 
os meus irmãos em comunidade e com toda a hu-
manidade, particularmente humanidade ferida.

nÓs nãO EsTAMOs sOzInhOs!

Caminhar juntos como uma família global torna-
-se uma excelente ocasião para aprender a pedir, 
deixar a vida cuidar de nós e descobrir a provi-
dência secreta escondida na ordem das coisas 
que nos ensinam a agir como se não estivésse-
mos sozinhos e a saber que precisamos do ou-
tro. Devemos aprender a não depender apenas 
de nós mesmos, o que significa lembrar de criar 
espaço, mesmo vazio, dentro de nós, para que 
outro possa ser acolhido ali. A jornada é a cele-
bração e a participação em um relacionamento.
Ao final de cada jornada, há um tempo de reinterpre-
tação: os discípulos se reunirão em torno de Jesus e 
aprenderam a entender o que aconteceu, passando 
as páginas das memórias que conservaram em seus 
corações. Para nossos primeiros Irmãos, eles se 
reuniam em torno de Marcelino para compreender 
a providência de Deus e a proteção de Maria em seu 
meio. Às vezes, porém, somos obrigados a passar 
de uma experiência a outra sem respirar, sem poder 
parar e refletir sobre o que acabamos de viver. Mas 
devemos sempre buscar um momento, no final da 
jornada, em que possamos parar para recomeçar.
Essa pandemia me deu tempo para parar e refle-
tir sobre o que vivi nesses muitos meses e con-
tinuo vivendo. Agora, na minha vida e na mi-
nha comunidade, preciso discernir novamente 
o que significa “viajar como uma família global” 
no mundo de hoje. Minha consagração como Ir-
mão Marista continua me permitindo fazer exa-
tamente isso... e sou grato por esta graça!
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Um coração marista é um coração dedicado à missão de tornar Jesus 
conhecido e amado. Nós, leigos maristas, abraçamos essa missão 

em nossa vida cotidiana, mas as pessoas entre nós têm um papel dis-
tinto e vital na maneira como vivem essa missão. 
Muitas vezes, esse papel é vivido de forma simples, e o testemunho de 
seu coração marista muda a vida dos jovens ao seu redor.
Em 2000, enquanto estudava na Roselle Catholic, uma escola secun-
dária marista nos EUA, tive a sorte de conhecer o irmão Robert James. 
Naquela época, ele estava na casa dos 70 anos, aposentado e lutando 
contra a doença de Parkinson. Sua doença não o impedia de aparecer 
todos os dias. Ele era parte integrante da comunidade escolar, andava 
pelos corredores no seu próprio ritmo e contribuía com todo o seu ser 
para fazer viver a missão marista nesta comunidade escolar, tinha um 
coração marista. No meu primeiro ano, eu já era o mais alto da escola, 
e o irmão Robert James tinha guirlandas que cobriam o corredor de 
nossa escola, que ele trocava a cada dois meses de acordo com as es-
tações. Quando chegou a hora de trocá-las, lá estava ele, no corredor, 
esperando por mim no final do dia para olhar para cima e trocá-las. O 
fato de ele ter me convidado para ajudá-lo nessa simples tarefa me fez 
sentir que eu era necessário, que tinha meu lugar e, de certa forma, 

Deus nos deu 
          um coração marista
Matt Fallon, 
Estados Unidos



que fazia parte da missão desse lugar.
O irmão Robert James é um exemplo, mas há muitos de nossos ir-
mãos cuja dedicação à missão me inspira. Os Irmãos que foram dire-
tores e responsáveis de escolas continuam servindo na aposentadoria, 
atendendo o telefone, substituindo quando necessário. Estes são os 
jovens que foram enviados com audácia para novas regiões e novos 
territórios de missão. Eles foram até lá humildemente e continuam por 
toda a vida a testemunhar o poder e a necessidade do coração ma-
rista em nossa Igreja e em nosso mundo. Aonde quer que vocês vão, 
bons Irmãos, vocês levam nossa missão aos jovens que encontram. 
Mal sabem vocês que a semente que vocês plantam, convidando-os 
a ajudar a mudar uma simples decoração, pode mudar seu mundo e 
ativar um novo coração marista.vo. Viajar é certamente chegar ao fim 
da jornada, com toda a alegria e prazer que isso trará - mas também 
é experimentar e incentivar o crescimento pessoal e espiritual dentro 
de nós enquanto 

Depois de trabalhar como professor com os Irmãos por mais de oito 
anos, descobri mais sobre os Irmãos Maristas e ainda acho que have-

rá alguns desafios que eles enfrentarão no futuro. “A colheita é grande, 
mas os trabalhadores são poucos”, diz Mateus 9:37. Os Irmãos Maristas 
vêm evangelizando crianças por meio de escolas em Camarões, onde, há 
50 anos, lidam principalmente com o ensino médio e superior. Muitos 
pais e a sociedade em geral acolheram esta iniciativa, mas o desafio 
aqui é aumentar a presença dos Irmãos para ajudar as crianças, espe-
cialmente as mais pobres, que precisam de educação e evangelização.
Na parte anglófona de Camarões, onde os Irmãos trabalham há mais de 
50 anos, há uma crise política que começou há cinco anos, levando ao 
fechamento das escolas. A evangelização torna-se difícil sem escolas, 
embora os Irmãos tenham organizado escolas comunitárias em algumas 
áreas, como em Tatum, na Diocese de Kumbo. A Igreja e a sociedade em 
geral estão apreciando este gesto dos Irmãos, mas sentem que ainda 
é preciso algo mais ser feito pelos Irmãos. No futuro, muitas pessoas 
gostariam de ver os Irmãos nas aldeias ensinando e evangelizando as 
crianças pobres e amando-as. Isso significa que precisamos de mais 
Irmãos.
Outro desafio será como se envolver na educação básica, e não apenas 
no ensino médio e superior. Os pequeninos das escolas primárias e cre-
ches precisam ser evangelizados e receber o amor de Cristo. No futuro, 
a sociedade gostaria que a vida de um Irmão fosse de tal forma que seu 
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Fonyuy Nsairun  
Derek, Camarões

Precisamos de mais irmãos
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impacto de evangelização fosse sentido até mesmo pelos pequenos nas 
creches e escolas primárias, porque ainda temos mais Montagnes em 
nossa sociedade. Isso ajudará muito a tornar Jesus Cristo conhecido e 
amado.

O irmão do futuro 
            deve ter uma grande 
      abertura de espírito

Em uma sociedade cada vez mais des-
cristianizada e na qual a Igreja está 

passando por grandes mudanças, o Ir-
mão Marista deve ter uma grande aber-
tura de espírito em vários aspectos. Fa-
zem parte dela os seguintes aspectos: 
o modo de viver os rituais e as orações, 
a maneira de fazer as coisas na Igreja, 
o modo de falar de Jesus aos outros, 
o modo de viver a comunidade (com 
os leigos) e a formação dos Maristas 
de Champagnat. Isso levará o Irmão 
Marista a estar ainda mais próximo dos 
jovens de hoje. Além disso, o Irmão 

Tantum, Camarões

na foto abaixo:
Grupo de maristas 

do Canadá 
em la valla, França

jonathan Drouin, 
Canadá



Marista deve ter uma qualidade excepcional de “ser”, porque é a partir 
dela que poderá evangelizar. Um estado de ser centrado em Marcelino, 
Maria e Jesus. A Palavra deve se encarnar no Irmão Marista de amanhã.
Pessoalmente, com toda humildade, acredito que essa abertura de 
espírito e essa qualidade de “ser” são as duas principais chaves do 
Irmão Marista do futuro.

Os pequenos 
           sonham em grande

nossa experiência com os Irmãos 
Maristas começou quando tínha-

mos cinco anos de idade com o Grest, 
um acampamento de verão cheio de 
jogos e amizade. Foi um período ma-
ravilhoso que ainda lembramos com 
prazer, cheio de criatividade, diversão 
e compromisso, e onde conhecemos 
muitos novos amigos. Para nós, foram 
os “primeiros passos” longe de nossos 
pais e com um bom grupo de anima-
dores.
Depois nos matriculamos no colégio 
marista, onde não havia apenas jogos, 
mas também atividades mais desafiadoras, que abordamos com com-
promisso em um ambiente muito estimulante e aberto que nos ajudou 
não apenas a estudar, mas também a nos abrir mais e mais para a 
vida e para os outros. Neste ambiente estimulante e nesta atmosfera 
familiar, sentimo-nos e ainda nos sentimos ajudados, acompanhados 
“pela mão” em nossa jornada de crescimento. Percebemos que somos 
privilegiados por frequentar esta escola dirigida pelos Irmãos Maristas 
e por um bom grupo de professores que tentam seguir sua maneira de 
educar as crianças.

CoMo GoStaríaMoS 
que FoSSeM oS FuturoS irMãoS MariStaS

A partir de nossa experiência, gostaríamos que fossem pessoas serenas, 
bem integradas e empáticas, que soubessem ouvir, entender e estimu-
lar os jovens e que estivessem disponíveis a 360 graus. Nas pequenas 

Francesco Di Costanzo 
e emanuela Di Fiori, itália

Colégio Marista 
de Giugliano, itália
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dificuldades de hoje e nas maiores de amanhã, gostaríamos de ter al-
guém que possa nos entender e nos aconselhar. Mas também alguém 
que pode se tornar um exemplo, alguém que é capaz de entusiasmar e 
envolver aqueles ao seu redor: um modelo a seguir.
E então o imaginamos o Irmão como alguém livre, não como alguém 
que se sente constrangido, mas que é entusiasta de sua vocação e faz 
seu trabalho com compromisso e coragem. Certamente pensamos em 
uma pessoa “adulta” que sabe o que está fazendo e é capaz de entender 
e ajudar os outros. Gostaríamos que ele tivesse grande sensibilidade e 
estivesse pronto para nos ajudar com delicadeza, deixando-nos livres. 
Embora sonhemos o Irmão como uma pessoa adulta e madura, gosta-
ríamos que ele tivesse a ingenuidade de uma criança, com capacidade 
de aceitação, assombro e simplicidade.
Não sabemos o que a vida nos reserva após nossa carreira escolar, mas 
gostaríamos de conhecer tal pessoa mesmo em áreas mais amplas do 
que a típica escola, por exemplo, na esfera social, onde existem proble-
mas tais como evasão escolar, crime, integração, desvio... Seria real-
mente uma grande fortuna para a cidade de Giugliano, onde vivemos, 
ter tal ponto de referência

Ser irmão longe 
          do próprio país
ir. Noynoy Sisneros, 

Austrália

nasci nas Filipinas e 
atualmente estou 

morando na Austrália. 
Fiz parte da Comunida-
de Mount Druitt Lava-
lla200> de 2017-2021. 

Mount Druitt, 
Austrália
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Agora, moro em uma comunidade marista com dois outros Irmãos 
em um subúrbio de Sydney chamado Burwood.
Uma das imagens poderosas que ajudaram a construir minha com-
preensão da minha vida como irmão é a imagem popular da Sagrada 
Família caminhando para Belém. Contemplar as imagens do jumento 
e de Maria, carregando Jesus em seu ventre, juntamente com José, 
em sua jornada de mudança de vida, acendeu minha compreensão 
pessoal e a conexão da tradição marista de presença e de missão. 
Minha convicção pessoal de “tornar-me como o jumento” da narrati-
va da infância de Jesus me permitiu ser um companheiro dos jovens 
com quem trabalhei nos últimos anos, caminhando com eles em suas 
lutas e em sua busca por identidade, esperança e pertencimento. 
Foi uma verdadeira jornada de encontro, encontrando-os onde eles 
estão, carregando com eles a frustração de não conseguirem mudar 
sua situação e celebrando com eles cada um de seus pequenos vis-

Camaldoli, Itália

lumbres de seu sentimento de realização e pertencimento. Se a ima-
gem popular da Sagrada Família viajando com um burro é histórica 
ou não, é de pouca importância. O que realmente vale é a convicção 
e a melhor compreensão de como viver minha vida de Irmão que ela 
me deu.
Então, se você me perguntar como será a vida de um irmão no futu-
ro, imagino ver as comunidades Maristas transbordando de “jumen-
tos”. Um mundo marista onde cada pessoa, cada irmão leva Maria 
e Jesus e o companheiro José onde quer que vá, presente na vida 
das pessoas que encontrar. E quando chega a hora de deixar partir, 
nós irmãos, silenciosa e gentilmente nos afastamos, como o bu-
rro na história que nunca mais foi mencionado, mas mesmo assim 
contribuiu para a vida da Sagrada Família. Que nos tornemos fiéis 
portadores de Jesus e de Maria, e companheiros das pessoas que 
encontramos ao longo do caminho.
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ser um homem consagrado é um dom precioso de Deus. Meu primei-
ro encontro com a vocação dos Irmãos Maristas aconteceu por ter 

conhecido três estrangeiros em minha cidade natal. A diferença entre 
o sacerdócio e a vocação do irmão religioso deve ter vindo muito mais 
tarde, mas a opção real de considerar a vocação do irmão como uma 
motivação primordial para mim se deu pela influência significativa das 
formas como os irmãos se relacionam com os jovens.
Desde então, estou com os Irmãos Maristas há cerca de 10 anos, e 
percebi que ser uma pessoa religiosa significa ser o rosto de Cristo para 
todos ao nosso redor. No entanto, depois de chegar à escolha de me 
tornar um irmão marista, não demorei muito para perceber que poucos 
entendiam o caminho que eu estava trilhando. No silêncio deles, eu 
sabia que eles teriam dado seu total apoio se eu tivesse escolhido se-
guir o caminho sacerdotal, porque na cultura vietnamita, entrar na vida 
religiosa é ser freira ou padre. Com o passar do tempo, mais pessoas 
passaram a compreender e apreciar a vocação dos irmãos religiosos na 
Igreja por meio de nossa presença e testemunho.
Como jovem Irmão, formado segundo o carisma e a espiritualidade de 
nosso fundador, São Marcelino Champagnat, assumi a responsabilidade 
de tornar Jesus e Maria conhecidos e amados. Além disso, através das 
experiências de formação e treinamento, aprendi muito a me conhecer 
melhor e aprofundar minhas relações com Deus e com as pessoas ao 
meu redor. Assim, estou muito esperançoso e entusiasmado que nosso 
futuro está dando muito mais frutos, porque nos chamamos fraternal-
mente de “família global”, apesar dos desafios e adversidades.

Ser o rosto de Cristo 
    para todos ao nosso redor
Ir. john hung

Vietnã

Vietnã
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Para onde caminhará 
                  o Irmão Marista?

Ir. Michael Alexander 
Anamá, Colômbia

Bogotá,  
Colômbia

sou colombiano e moro atualmente na cidade de Bogotá, onde me 
encontro na etapa de formação do escolasticado. Faz sete anos que 

teve início minha história com os Irmãos da Província de Norandina, à 
qual sou muito grato pelas diversas experiência de formação, apostolado 
e missão que, ao longo desses anos tenho podido partilhar e que são 
motivos para avançar neste caminhar itinerante em buscar de ser Irmão.
Pensar o projeto de vida de um Irmão Marista para o futuro nos possibili-
ta vislumbrar vários cenários de desafios e sonhos. Nosso Fundador, com 
sua sensibilidade e espírito intrépido, soube responder aos apelos de 
sua época, fundando uma comunidade de irmãos dedicados às crianças 
e jovens. Diante da crise da pós-pandemia, o Instituto Marista segue 
caminhando, convidando-nos a ser família global, fortalecer nossa es-
piritualidade e criar redes de fraternidade como consagrados vivendo a 
interculturalidade e a intercongregacionalidade, que são apelos que nos 
torna Igreja.
É vidente que estamos vivendo novos tempos, mas quando nosso mundo se 
vê fortemente conectado com o mundo digital, enfrentamos os problemas 
“ecos”, que existem em nossa casa comum, como evangelizar as sociedades 
cada vez mais secularizadas, enquanto outras têm posturas fundamentalistas, 
além das divisões que existem em diferentes âmbitos sociais e culturais... 
são cenários para os quais devemos estar atentos. Por isso, nossa vida de 
consagrados torna-se irrenunciável, sobretudo quando somos educadores. So-
mos chamados a transformar o desconcertante, anunciando o Evangelho nos 
diferentes lugares onde estamos presentes.
Nossa missão, a partir dos valores maristas, deve fazer brotar em nós 
mesmos a melhor “poiesis”, criando propostas de interpelam e des-
pertam novos profetas. Que o legado deixado pelo Padre Champagnat 
possa ser um convite para as novas gerações de Irmãos a não aban-
donarem a essência de nosso carisma e o desejo de caminhar juntos 
como povo de Deus.
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h. Claudino Falchetto

O futuro, em busca 
            de desafios e sonhos

noviciado 
de Mtendere, 

Malaui

Panashe Yusufu, 
zimbábue

Quando, como noviço marista, penso em nossa identidade de irmãos, 
fico especialmente impressionado com dois aspectos que me lem-

bram a que somos chamados a ser e a fazer como irmãos: o nome que 
nos foi dado por nosso fundador, São Marcelino Champagnat, “Os Pe-
quenos Irmãos de Maria”, e ser semeador do Evangelho.
Ser Pequeno Irmão de Maria é abraçar a graça de ser pequeno diante 
de Deus que nos chamou, pequeno diante dos superiores, dos irmãos, 
da autoridade da Igreja, da nossa missão, dos jovens e dos pobres que 
servimos.
Quando olho para o nosso mundo hoje, penso em como podemos se-
mear o evangelho de nosso Senhor entre os jovens, especialmente com 
os desafios que eles enfrentam, como gravidez na adolescência, evasão 
escolar por falta de pagamento da mensalidade escolar, morte de quem 
sustenta a família, abuso em suas famílias que os leva a ficar nas ruas 
e a abusar de drogas. É nosso dever como Maristas de Champagnat 
chegar a esses jovens vulneráveis, caminhar com eles e levar a cura e 
a transformação para suas vidas. Olhando para o futuro, temos sonhos 
para ajudá-los a ter uma vida melhor, mas acima de tudo para que 
eles conheçam, amem e nomeiem Jesus. Nossos sonhos não devem 
permanecer sonhos, mas devemos nos esforçar para alcançá-los. Quan-

•  FMS Mensagem 51
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Qual é o essencial de
      um Irmão Marista? Ir. josé santamarta 

Castro, Espanha

Meus 92 anos me dão uma certa perspectiva para simplificar e ir ao 
essencial. Restam-me poucas chichas e o que há é o essencial.

A primeira coisa é SER. SEJA CONSAGRADO. Um ser consagrado com 
Missão.
Entendo um Irmão como uma pessoa acolhedora, 
prestativa e simples como a vida mesmo.
Na minha paleta agora tenho cinco elementos 
básicos que têm recriado minha vida e me ajuda-
ram a ser um Irmão Marista:
• A COMUNIDADE: considero-me uma experiência 

de comunidade.
• A PRISÃO: ajudou-me a ampliar meu olhar para 

os marginalizados
• A FRATERNIDADE: um grupo de leigos com os 

quais compartilho experiência, que me aju-
dam acaminhar em torno da missão, em torno 
de Maria, mostrando uma Igreja sinodal.

do ensinamos em nossas escolas ou catequizamos em nossas escolas, 
nossas paróquias e em nossa sociedade, estamos educando os jovens 
para serem responsáveis pelas decisões que tomam na vida, para serem 
bons cristãos e bons cidadãos de sua nação. Vamos educá-los sobre 
os perigos do abuso de drogas, das implicações em atividades sexuais 
quando ainda são jovens, especialmente quando ainda estão na escola, 
e aconselhá-los sobre como encontrar um melhor sentido para a vida. 
Devemos nos esforçar para apoiá-los em seus talentos e orientá-los 
sobre como usá-los para melhorar a sua vida.
Como Maristas de Champagnat, apressemo-nos a ajudar estes jovens, 
como nossa Boa Mãe Maria, que foi às pressas à casa de Isabel. Enquan-
to caminhamos com os jovens e os pobres em nossas escolas e nossa 
sociedade, sejamos solidários com eles. Vamos compartilhar com eles 
o amor de Cristo que vivemos em nossas comunidades, compartilhar 
nosso tempo, nossas habilidades e nosso conhecimento, bem como os 
recursos à nossa disposição.
Alguns jovens precisam de apoio espiritual e psicológico, então vamos 
sonhar em aproximá-los de “Jesus, fonte de luz” para que possam cres-
cer em sua vida espiritual. Nossas escolas e comunidades devem dispor 
de instalações de reabilitação para ajudar os jovens que estão enfren-
tando dificuldades em sua vida.



74 •  FMS Mensagem 51

Como sonho o Irmão Marista    
               do futuro junto 
          com os leigos maristas

Constanza Amparo rojas 
Carvajal, Colômbia

Atualmente acompanho e animo os leigos Maristas do setor Co-
lômbia da Província Norandina. Minha comunidade de referên-

cia é o grupo de leigos Irmão Eduardo Botero Arango e faço meu 
trabalho voluntário no “Centro Comunitário Champagnat - La Paz 
Sul”, um setor vulnerável de Bogotá. Em 2017 fiz minha vinculação 

• A ARTE: que ao estar habitada por QUEM É, senti, cheirei, vi, ouvi e 
saboreei a VIDA em minha vida.

• E nesta aproximação a QUEM É, tendo Maria como modelo por meio 
de Marcelino, desenvolvi minhavida como EDUCADOR.

Esta concisa resposta ao que me perguntam, eu a ofereço porque acre-
dito que o encontro íntimo com Jesus pessoal e comunitariamente é 
transformador; portanto, vejo um futuro esperançoso.

Comunidade marista 
de Valladolid
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pública com o carisma marista no laicato marista. Quando o Senhor 
lhe chama, é difícil não responder porque você sabe que com a sua 
companhia tudo ficará bem e os melhores frutos serão obtidos.
Para responder à pergunta, Como sonho o Irmão Marista do futuro 
junto com os leigos maristas?
necessariamente me vem à mente e ao coração o testemunho de 
vida e de oração de tantos irmãos que já foram à casa do Pai e de 
tantos outros que, com sua presença, em muitos casos silenciosa, 
acompanharam o caminho nosso, os que buscamos responder ao 
chamado do Senhor, na vocação laical marista. São homens conven-
cidos de estar permanentemente na presença do Senhor com o que 
eles significam; que cultivam a preocupação com os outros, com 
suas necessidades e problemas, que compartilham as alegrias, as di-
ficuldades e os desafios daqueles que Deus colocou em seu caminho. 
São irmãos que se esforçam por cultivar o próprio ser para responder 
ao compromisso na Igreja como pedia o Padre Champagnat de for-
mar “bons cristãos e virtuosos cidadãos “; que em um mundo cada 
vez mais individualista dão testemunho de fraternidade e de vida 
em comunidade. São pessoas que promovem a aceitação dos outros 
como são e não como os outros querem que sejam, ajudando a forjar 
pessoas íntegras a serviço do próximo.

Leigos da 
Província norandina
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O desafio da 
       animação vocacional

Ir. Márcio henrique 
Ferreira da Costa, 

Brasil

Atualmente Motivado pela mensagem do Papa Francisco, compreen-
demos que a vocação é um dom que brota do amor de Deus. Todo 

o trabalho desenvolvido na Animação Vocacional, foi um tempo privi-
legiado em minha vida, tempo de aprendizagem, de amadurecimento 
e crescimento humano e espiritual. Estar neste lugar de animador vo-
cacional é um desafio que se constrói a cada dia, através de entendi-
mento da realidade dos jovens, presença significativa e sensibilidade.
No episódio dos discípulos de Emaús (Lc 24,13-35) Jesus nos en-
sina a pedagogia vocacional. Foi justamente neste movimento que 
foquei todas as minhas atenções no acompanhamento das voca-
ções. Jesus toma a iniciativa e se aproxima dos discípulos, escuta-
-os, caminha com eles, deseja conhecê-los, sente a realidade deles, 
acolhe os sentimentos, questiona, senta-se à mesa, partilha o pão, 
e por fim acontece a revelação. Os discípulos se dirigem imediata-
mente para Jerusalém, para anunciar o Reino de Deus.

OLhAr ATEnTO DE jEsUs

Todo o processo vocacional necessita deste olhar atento de Jesus, 
desta aproximação carinhosa, libertadora e transformadora. O de-
safio dos animadores vocacionais dos tempos atuais é justamente 
vencer o ativismo, o imediatismo, e cuidar das pessoas, dos senti-
mentos e desejos que elas apresentam nos processos vocacionais. 
Mais do que despertar para uma vocação específica, para a vivência 
de um carisma, os animadores vocacionais são desafiados a preparar 
as pessoas para o sentido da vida. E a partir deste exercício, o voca-
cionado, desperta para vocação específica. Por isso, sempre acredi-
tei que a missão com as vocações se faz construindo Projeto de Vida.

sEr PrEsEnçA

Entendo que o papel do Irmão Marista neste caminho de discerni-
mento vocacional, é ser presença de qualidade, que acompanha, 
que anima, que sabe quem é o vocacionado, escuta-o, compre-

a vocação brota do amor de deuS e germIna na terra boa do povo FIel, 
na experIêncIa do amor Fraterno! (papa FrancISco)
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ende seus sentimentos, seus anseios, seus medos, o estimula na 
busca de amadurecimento, e desenvolvimento pessoal, esclarece a 
realidade institucional, prepara-o atentamente para vivenciar um 
processo formativo, ajuda a conhecer a vida religiosa e os valores 
da fraternidade, da missão e da espiritualidade e sobre tudo analisa 
as motivações consistentes e verdadeiras. Neste sentido, o Irmão 
Marista deve ser transparente e compreender se o vocacionado vi-
venciou um tempo profundo de identificação com a congregação, 
se ele apresenta consciência em relação à realidade institucional e 
se essa pessoa traz encantamento em suas motivações.

O PrOCEssO VOCACIOnAL COMO UMA MIssãO

Compreender o processo vocacional como uma missão, é o desafio 
que nos convoca a um exercício de sensibilidade. Por isso, todo 
acompanhamento exige tempo, tempo suficiente para a pessoa 
crescer, desenvolver, amadurecer e tomar uma decisão. Neste sen-
tido, acredito que o ano vocacional é uma oportunidade singular e 
significativa para focarmos nos processos vocacionais.
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Deve ser urgente o exercício da cultura vocacional entre nós Ir-
mãos, de maneira que como Champagnat, nos sintamos desafiados 
a “olhar a além”. Abrir os olhos para enxergar a urgência de nossa 

VAMOS CONTRUIR ALI, 
PERTO DO RIO. 

TEREMOS QUE REMOVER 
AQUELAS PEDRAS.
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atuação com a Animação vocacional, não podemos ficar estagna-
dos, é o momento de agirmos com qualidade e renovar nossas prá-
ticas vocacionais.
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ANO DAS VOCAç õES MARIStAS
      20 de maio de 2022 –   06 de junho de 2023

Esse tempo coincide com o 200º ani-
versário do renascimento do Instituto, 
em 1822, quando durante 3 anos, ape-
nas três jovens pediram para serem ad-
mitidos no noviciado.
Usa-se a expressão “Ano das Vocações 
Maristas”, por um lado, como continui-

dade do “Ano Vocacional” (2005) e como uma forma de priorizar o 
chamado para ser um Irmão religioso, porque hoje, talvez mais do 
que ontem, o convite “Precisamos de irmãos”, de Marcelino, con-
tinua sendo real e urgente. Por outro lado, oAno das Vocações Ma-
ristas celebra a vocação Leiga Marista e continua a promovê-la com 
a mesmaintensidade e força para a vitalidade do nosso carisma. 
Assim se reconhece o valor específico da vocaçãodo Irmão consa-
grado e de seu sentido profético de fraternidade, bem como o fato 
de que houve e hámuitas pessoas leigas, homens e mulheres, que 
se apropriaram e viveram profundamente a vida e a missãoMarista. 
Portanto, Irmãos e Leigos, devem ajudar-se mutuamente a nutrir 
suas respectivas formas de vivera resposta a um único chamado.

O  Ano das Vocações Maristas 
é um “tempo de graça de 

Deus” dedicado a “Cuidar e ge-
rar vida Marista”, inaugurado no 
dia do aniversário de nascimento 
de São Marcelino Champagnat. 

Abertura 
do Ano das 

Vocações 
Maristas na 
Casa Geral
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ANO DAS VOCAç õES MARIStAS
      20 de maio de 2022 –   06 de junho de 2023

PrECIsAMOs DE IrMãOs!

Marcelino Champagnat sempre dizia “Precisamos de Irmãos!” (“Não 
posso ver uma criança sem o desejo de dizer-lhe o quanto Jesus e 
Maria a ama”) toda vez que via crianças e jovens que precisavam 
encontrar Deus e encontrar sentido em suas vidas. Hoje, mais do 
que nunca, estamos diante de tal realidade e a vocação Marista 
quer ser uma resposta ao desejo de Champagnat.
Acreditamos firmemente que Deus continua a despertar novas voca-
ções para a fraternidade Marista em nossos dias. Portanto, não po-
demos nos cansar de promover especialmente a vocação do Irmão 
em todas as partes do mundo, mesmo nos lugares há muito tempo 
sem nenhum Irmão, assim como em outros onde houve poucos.

a aleGria De viver CoMo MariStaS

As Constituições convidam a criar uma “cultura vocacional” nas 
comunidades e lugares de apostolado, dando testemunho da alegria 
de viver como Maristas, na vida religiosa ou em outras escolhas de 
vida. Da mesma forma, no capítulo 3 da Circular “Lares de Luz: cui-
damos da vida e geramos vida nova”, Ir. Ernesto nos convida a rei-
maginar nossa cultura vocacional. Reconhecendo os muitos Irmãos 

Abertura do Ano 
das Vocações Maristas 
na Província norandina
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e Leigos que vivem apaixonadamente o dom do carisma Marista, 
também nos desafia a criar oportunidades para mostrar o carisma 
Marista em ação e falar de sua permanente relevância. Além disso, 
a Regra de Vida começa com esta afirmação: “Vale a pena ser um 
Irmão hoje”. Trata-se de um convite para reafirmar o “valor e a ne-
cessidade da vocação maristas.
Para dar testemunho da relevância contínua do carisma marista, de-
vemos primeiro redescobrir a paixão original que nos inspirou a ser 
Maristas. Portanto, o Ano das Vocações Maristas é uma oportunida-
de para cada Irmão, cada Leigo e cada comunidade Marista refletir, 
valorizar, celebrar e compartilhar sua própria história vocacional.
O Ano das Vocações Maristas é uma ocasião para que os Irmãos e 
Leigos estejam resolutamente envolvidos na promoção, entre os 
jovens, da vocação para a vida Marista.

CUIDAnDO DE nOVOs BrOTOs DA VIDA MArIsTA

O Ano das Vocações Maristas é simbolizado por um broto de uma plan-
ta na mão do jardineiro. Daí o slogan “Cuidar e gerar vida Marista”.

Os brotos novos são muito delicados e, portanto, preci-
sam de máximo cuidado. Isso vale para nossa vo-

cação, para a nossa vida Marista. Você tem que 
cuidá-la com atenção. Ao mesmo tempo, de-

vemos plantar novas sementes se quisermos 
que o jardim floresça.
O talo em forma de M, o M de Marista e 
de Maria, é verde para significar a vida. As 
duas folhas representam as diferentes for-
mas de vida, a dos Irmãos e a dos Leigos 
Maristas.

As folhas são em forma de coração, expres-
sando nosso amor pelo carisma. No entanto, 

elas não estão na posição usual, a vertical, com 
o que queremos indicar inquietação, saída da zona 

de conforto e preocupação com as necessidades emer-
gentes.

As cores que você vê, azul e laranja, contam-nos a rica variedade 
das formas pelas quais respondemos à nossa vocação, de acordo 
com nossos respectivos dons. O azul caracteriza fidelidade ao nosso 
compromisso. O laranja, por outro lado, sugere ardor e reflete nossa 
paixão pela vida Marista.
A mão e o punhado de terra que sustenta o broto simbolizam o cui-
dado, seja da planta ou do broto. É um lembrete de nossa respon-
sabilidade de nutrir a vida e a vocação Maristas, a nossa própria e 
a de nossos companheiros de jornada e daqueles que estão apenas 
começando.



ORAÇÃO PELO ANO DAS VOCAÇÕES MARISTAS
Pai Celestial,
Você respondeu à oração de Marcelino Champagnat
há 200 anos
e libertou o Instituto da aparente esterilidade,
abençoando-o com um crescimento prodigioso. 

Ao longo de nossa história,
Você realizou ações maravilhosas
por meio dos homens que se consagraram
como Pequenos Irmãos de Maria
e dos Leigos que alargaram a tenda
para compartilhar o carisma e a missão Maristas. 

Louvamos e agradecemos a Você
pela estreita colaboração
para tornar Jesus e Maria conhecidos e amados
entre as crianças e jovens nos lugares onde estamos presentes. 

Senhor da messe,
encontramo-nos hoje em um mundo turbulento
no qual o sonho do fundador permanece mais atual do que nunca.

Ajude-nos a cuidar e gerar vida Marista
e nos manter enraizados na paixão original
que nos inspirou
para que possamos responder corajosamente
às necessidades emergentes de nosso tempo. 

Como Marcelino, pedimos hoje ao Senhor
que aumente o número de seus seguidores em nosso Instituto.
Mostre-nos os jovens que você escolheu
e nos permita acompanhá-los e cuidar 
de sua vocação marista. 

Inspire-nos a embarcar neste caminho
de amor e serviço aos mais desfavorecidos
como Maristas de Champagnat. 

Maria, nossa Boa Mãe,
cremos que esta é a sua obra;
confiamos que a Senhora não permitirá
que a lâmpada se apague por falta de óleo.
Transmita nossas orações ao Seu Filho,
nosso Senhor Jesus Cristo.
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VALE A PENA 
SER IRMÃO HOJE!
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