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Apresentação

Queridos Maristas de Champagnat!

Há pouco mais de um ano, passamos a viver 

no mundo um momento de intensa crise e, ao 

mesmo tempo, de oportunidades. A pandemia 

provocada pela Covid-19, além de nos apresen-

tar desafios importantes em relação ao cuidado 

com a vida, tem-nos levado a perceber muitas 

realidades de sofrimento e injustiça que exis-

tem no mundo. São situações que, de uma for-

ma ou de outra, já estavam presentes, mas que, 

na pandemia, se manifestou com mais força, 

embora outras tenham surgido nesse período. 

Sobre tudo isso que acontece no mundo, o Papa Francisco expressou: “percebemos 

que estávamos no mesmo barco, todos frágeis e desorientados; mas, ao mesmo tem-

po, importantes e necessários, todos chamados a remar juntos, todos necessitados de 

conforto mútuo. Nesse barco, estamos todos”. (Oração do Papa na Praça de São Pedro, 

27 de março de 2020).

  Colocarmo-nos juntos a caminho, sentirmo-nos necessitados uns dos outros, foi 

o apelo principal do XXII Capítulo Geral: caminhemos como família global! Em um 

momento no qual as restrições em nível do cuidado parecem nos distanciar e iso-

lar, vão surgindo, ao mesmo tempo, formas de nos sentirmos mais próximos e mais 

conectados. Entre eles, os meios telemáticos desempenham, atualmente, um papel 

fundamental. A esperança nos encoraja a viver este tempo de forma criativa e nos 

motiva a criar algo novo. 

  É nesse contexto que se lança no Instituto a iniciativa de um FÓRUM INTERNACIO-

NAL SOBRE A VOCAÇÃO MARISTA LAICAL. É um processo que se pretende realizar nos 
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próximos quatro anos. Várias etapas serão realizadas em meios virtuais. E está previs-

ta a realização de algumas fases de forma presencial. No processo se busca ACOLHER, 

CUIDAR, VIVER E COMPARTILHAR NOSSA VOCAÇÃO. 

  Na Circular Lares de Luz, convidei a continuar aprofundando a vocação marista, 

de Irmãos e leigos, seguindo o convite do XXII Capítulo Geral: “O futuro do carisma 

estará baseado na comunhão de maristas plenamente comprometidos”. Há vários pro-

cessos em curso no Instituto, que buscam acompanhar e fortalecer cada uma dessas 

vocações em sua especificidade e, ao mesmo tempo, considerar tudo o que nos é co-

mum. Nessa ocasião, o processo do FÓRUM INTERNACIONAL quer centrar sua atenção 

na vocação marista leiga. 

  Agradeço aos membros do Secretariado de Leigos e do Secretariado Ampliado, bem 

como aos facilitadores, pelo excelente trabalho que realizam para lançar e acompa-

nhar o processo do Fórum. Obrigado também a todas as equipes que animam e acom-

panham o caminho dos Leigos Maristas nas Províncias e Distritos. Meu agradecimento 

a todos os Irmãos e Leigos que estarão envolvidos neste movimento do Fórum. Acre-

ditamos que será uma experiência geradora de vida para todos.

  Colocamos nas mãos de Maria, nossa Boa Mãe, este processo do Fórum, assim como 

nossa vida e missão, pois este Instituto é obra dela, como tantas vezes nos lembrou 

São Marcelino. Maria inspira em nós um coração livre e cheio do fogo de Deus, capaz 

de acolher a novidade. Com Ela, façamos juntos esta jornada.

Fraternalmente,

Ir. Ernesto Sánchez, Superior-Geral

Roma, março de 2021
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Introdução

Estimados Irmãos Provinciais e Irmãos Superiores de Distrito, membros do Conselho 

Provincial e Distrital, Animadores das Equipes Provinciais e Distritais do Laicato Maris-

ta, líderes animadores do MCHFM e de outras manifestações laicais maristas e líderes 

animadores de associações laicais maristas:

   O Secretariado Ampliado de Leigos escolheu o dia 19 de março para iniciar o 

processo do Fórum Internacional da Vocação Marista Laical, por ser a data em que 

celebramos São José, padroeiro dos Maristas. Marcelino era um profundo devoto de 

São José: “Quem poderia depois de Maria expressar melhor tudo o que estamos sen-

tindo? Não é o grande São José, aquele homem seráfico?!” (Cartas, n. 238). Coincide 

também que o Papa Francisco reivindica seu nome por meio da carta apostólica “Pa-

tris corde” e dedica este 2021 à sua devoção. Ele o descreve como “um pai amoroso, 

um pai na ternura, na obediência e na acolhida; um pai de coragem criativa, um tra-

balhador, sempre na sombra”. Para os maristas, São José é o esposo abnegado, o pai 

comprometido com sua família, de humildade e generosidade absoluta, o educador de 

Jesus junto com Maria. Para nós, ele é também um belo modelo de leigo com o qual 

podemos aprender muito. 

  A convocação para este Fórum Internacional é o resultado de um processo de muitos 

anos de caminhada leiga marista, desde os primeiros passos do Movimento Champag-

nat, há mais de 35 anos, e o surgimento de várias manifestações vocacionais leigas 

posteriormente, passando pelo reconhecimento da vocação do leigo marista no XXI 

Capítulo Geral (2009), até os valiosos documentos que continuam a nos guiar em 

nosso caminho e que são fruto da reflexão compartilhada de muitos leigos, leigas 

e irmãos: “Em torno da mesma mesa” (2009) e “Ser leigo marista” (2017), e um 

específico para o MCHFM, como o renovado “Projeto Vida em Fraternidade” (2017); 
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também ocorreu a organização de vários encontros distritais, provinciais, regionais e 

internacionais nos quais refletiram sobre a vocação laical; a criação de estruturas de 

animação para os leigos em quase todas as UAs, e nas regiões para gerar itinerários 

e acompanhar os processos vocacionais; a formação de animadores de leigos e leigas 

como acompanhadores vocacionais em algumas Províncias; até as atuais experiências 

de vinculação ao carisma que estão ocorrendo por parte dos leigos, e as possibilida-

des de gerar algum tipo de estrutura associativa, como já existe em duas províncias. 

  Toda essa riqueza acumulada nestes anos e a necessidade de responder aos apelos 

que surgem do XXII Capítulo Geral, em que se afirma que “O futuro do carisma estará 

baseado na comunhão de Maristas plenamente comprometidos”, que “Necessitamos 

de novas estruturas e processos que reconheçam e apoiem nossos diferentes caminhos 

vocacionais como maristas” e que “Cada unidade administrativa tenha um plano para 

promover os diferentes modos de viver a vida marista, incluindo estratégias adequa-
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das para a formação, o acompanhamento e a vinculação...”, entre outras afirmações 

e sugestões; e ao disposto na iniciativa 2.1.5 do Plano Estratégico da Administração 

Geral, “Explorar e consolidar formas de compromisso, vinculação e associação caris-

mática, e compartilhar reflexões e experiências neste campo. Continuar animando 

diversos grupos e formas associativas, como o Movimento Champagnat da Família 

Marista “, dão razão para a importância de realizar este processo de diálogo e discer-

nimento em um contexto do Fórum Internacional. 

  O lema do Fórum é “Acolher, cuidar, viver e partilhar a nossa vocação”, formado 

por quatro ações características do processo vocacional, em que o Espírito, cada 

pessoa e a comunidade interagem, dialogam e caminham juntos em uma descoberta 

e construção permanentes, pretende mostrar a importância de cada momento e da 

sua relação em um processo gradual de discipulado que nos impulsiona a ser homem 

e mulher para os demais, para estar em saída, para ser irmãos e irmãs ao serviço de 

todos. Também nos lembram as palavras do Ir. Ernesto Sánchez em sua circular “Lares 

de Luz”, em que nos convida a cuidar da vida e a gerar nova vida. Junto ao lema, 

está a citação bíblica do livro de Joel, “Teus filhos e filhas profetizarão”, que reforça 

a imagem de futuro, de projeção, de esperança das novas gerações que darão conti-

nuidade ao carisma de Marcelino. Nela se enfatiza a profecia cujas características são 

anunciar visionariamente um futuro melhor, denunciar as injustiças e a opressão, e 

se comprometer fielmente com o amor que vem de Deus. 

  O Fórum Internacional será um processo de diálogo e discernimento, para o qual 

todas as Unidades Administrativas são convidadas e que levará cerca de quatro anos 

de caminhada, e no qual pretendemos dar respostas a uma série de perguntas que 

os leigos maristas se colocam em diferentes partes do mundo e que expressamos em 

quatro grandes objetivos. Os resultados que alcançarmos, os acordos, ou consensos, 

que conseguirmos também serão importantes, pois nos ajudarão a dar passos concre-

tos para viver nossa vocação laical de maneira mais consciente e comprometida nos 

próximos anos.
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  O arcebispo brasileiro Hélder Câmara, referência para muitos cristãos no mundo, 

ferrenho defensor dos Direitos Humanos, candidato quatro vezes ao Prêmio Nobel da 

Paz, e cuja vida foi um claro testemunho de um cristão comprometido com seu povo, 

tem um lindo pensamento que costumava usar e que hoje pode nos inspirar para este 

caminho que percorremos juntos: 

“Quando se sonha sozinho, é apenas um sonho; 

quando se sonha com os outros, é o começo da realidade.” 

  O convite é para sonhar com os outros, em comunhão, em diálogo, na escuta do 

Espírito e dos demais. Sonhar juntos, para que nossa visão compartilhada de futuro 

seja o início da realidade que Deus quer para nós. Que este sonho, compartilhado 

por milhares de maristas, leigos, leigas e irmãos, nos ajude a realizar o que o Espírito 

nos encoraja: uma Família Carismática Global, em comunhão, a serviço da Igreja e de 

todas as pessoas.

  Nossa Boa Mãe, Marcelino e tantos Irmãos, Leigos e Leigas, que nos precederam, 

estarão conosco compartilhando este sonho e caminhando ao nosso lado. 

Fraternalmente,

Agnes Reyes, Manuel Gómez e Raúl Amaya

Secretariado de Leigos
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1 - Equipe animadora do processo  

O Governo-Geral estabeleceu que o Secretariado Ampliado de Leigos, os Conselheiros-

-gerais de ligação com este Secretariado e dois facilitadores, sejam responsáveis   pela 

preparação, animação, promoção e acompanhamento do Fórum Internacional.

Apresentamos seus nomes a seguir: 

	Secretariado Ampliado de Leigos: 

Srta. Agnes Reyes (codiretora), Asia Este; Sra. Carole Wark, Austrália; 

Sra. Ana Saborío, América Central; Sr. Manuel Gómez (codiretor), Medi-

terrânea; Sr. Marcos José Broc, Brasil Sul-Amazônia; Ir. Elias Odinaka, 

Nigéria; Raúl Amaya (Diretor), Santa María de los Andes.



A VOCAÇÃO MARISTA LAICAL

10

	Conselheiros-Gerais de ligação com o Secretariado:

Ir. Sylvain Ramandimbiarisoa e Ir. João Carlos do Prado.

	Facilitadores do processo: Sr. Vanderlei Soela (Brasil Centro-Norte) e Ir. 

Graham Neist, (Austrália).

2. Objetivos

Pretendemos realizar, ao longo deste caminho, um processo de reflexão e discerni-

mento compartilhado entre leigos, leigas e Irmãos, sobre a vocação, a formação e 

acompanhamento, a vinculação ao carisma e as possíveis estruturas jurídicas 

do laicato marista; temas relevantes atuais e de futuro relacionados à vitalidade do 

carisma marista e à comunhão como uma Família Carismática Global 

Os objetivos são:

1. Aprofundar a compreensão da vocação marista, com ênfase particular na vo-

cação marista laical.

2. Revisar e oferecer processos e itinerários de formação e acompanhamento 

da vocação laical. 

Sylvain Ramandimbiarisoa, fms João Carlos do Prado, fms Vanderlei Soela Hno. Graham Neist, fms
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3. Refletir e propor possíveis maneiras de vinculação ao carisma marista.

4. Conhecer, refletir, explorar e propor possibilidades de estruturas jurídicas 

(civil e canônicas) para o laicato marista.

3. Grandes temas e perguntas que 
orientam nosso caminho

  A seguir, uma série de perguntas que estão associadas aos objetivos que queremos 

atingir neste processo. Pode-se dizer que são as grandes questões inspiradoras em 

nosso caminho para que, ao longo do processo compartilhado de reflexão e ação, 

possamos ter respostas para elas com a contribuição do máximo possível de Maristas 

de Champagnat.

  Dessas perguntas, nascerão as fichas de atividades, que chegarão a vocês a partir de 

maio de 2021, e que incluirão perguntas mais específicas que serão utilizadas para o 

trabalho de diálogo e discernimento dos grupos ou comunidades.
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Tema 1

A VOCAÇÃO MARISTA E A VOCAÇÃO MARISTA LAICAL

Objetivo 1: Aprofundar a compreensão da vocação marista,

com ênfase particular na vocação marista laical 

1. Como entendemos a expressão VOCAÇÃO MARISTA? Quais são as experiências 

mais significativas dos últimos anos?

2. Uma das expressões dessa vocação marista é seu “rosto laical”. Quais são os 

elementos característicos e irrenunciáveis da VOCAÇÃO MARISTA LAICAL?

3. Qual é a compreensão que se tem sobre a definição de LEIGO MARISTA no sen-

tido que aparece nos números 11, 12 e 13 do documento EM TORNO DA MESMA 

MESA*?

4. Como continuar aprofundando em COMUNHÃO e CORRESPONSABILIDADE para o 

fortalecimento da vocação marista?

5. Quais são os elementos que deveriam ser fortalecidos e desenvolvidos para o 

futuro da vocação leiga marista? 

111. Existe um terceiro grupo de pessoas que, depois de um caminho pessoal de discernimento, de-

cidiu viver a espiritualidade e a missão cristã do jeito de Maria, seguindo a intuição de Marcelino 

Champagnat. Estes somos nós, os leigos maristas.

12. Como leigos maristas, somos cristãos e cristãos que atenderam ao chamado de Deus para viver 

o carisma de Champagnat e a ele respondem a partir de seu estado de vida laical.   

13. A iniciativa de nossa vocação parte de Deus. Ele nos ama e deseja nossa plenitude e, por 

isso, convida cada um a percorrer um caminho único. Deste modo, a vocação laical marista não 

nasce como necessidade em períodos de crise vocacional dos irmãos, tampouco como maneira de 

manifestar-lhes afeto. É um chamado pessoal para um modo específico de ser discípulos de Jesus.
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Tema 2

ITINERÁRIOS E PROCESSOS DE FORMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

Objetivo 2: Revisar e oferecer processos e itinerários

de formação e acompanhamento da vocação laical 

1. Como percebemos os itinerários de Formação e acompanhamento dos leigos nos 

níveis local, regional e internacional? 

2. Como avaliamos o documento ‘Ser Marista Leigo’ como orientação para acompa-

nhar os processos vocacionais e propor itinerários formativos?

3. Que passos devem ser dados para promover a existência e o acompanhamento 

dos itinerários e processos formativos dos leigos maristas, levando em conside-

ração os diferentes contextos do mundo marista?

4. Como gerar processos de intercâmbio, estímulo, apoio, formação etc. entre as 

Unidades Administrativas (UAs) para implementar estes itinerários formati-

vos e de acompanhamento, bem como promover pessoas e estruturas para um 

acompanhamento personalizado em chave vocacional e carismática?

Tema 3

VINCULAÇÃO AO CARISMA MARISTA**

Objetivo 3: Refletir e propor possíveis formas

de vinculação ao carisma marista 

1. Como entendemos a expressão “vinculação dos leigos ao carisma marista”?

2. Qual seria a finalidade da “vinculação dos leigos ao carisma marista”?

3. Que diferentes formas de vinculação poderiam existir em relação às dimensões 

do carisma?
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4. De que formas se poderia visibilizar este sinal de vinculação dos leigos ao ca-

risma?

5. Quais seriam as condições necessárias para o reconhecimento institucional da 

vinculação carismática?

**Ver definição do termo VINCULAÇÃO em https://champagnat.org/pt/ser-marista/leigos/proje-

to-glossario/ 

Tema 4

POSSÍVEIS ESTRUTURAS LEGAIS PARA O LAICATO

Objetivo 4: Conhecer, refletir, explorar e propor possibilidades de estruturas 

legais (civil e canônicas) para o laicato marista

1. Do ponto de vista do futuro da vitalidade do carisma marista, por que a exis-

tência de alguma estrutura associativa formal (civil e canônica) seria necessá-

ria para o laicato?

2. Que experiências associativas, internas e externas, de caráter eclesial, e/ou 

civil, podem ser inspiradoras no âmbito de nosso processo de reflexão neste 

Fórum sobre a vocação marista laical?

3. Quais são as possíveis modalidades legais (civis e/ou canônicas) que poderiam 

oferecer algum tipo de estrutura associativa para o laicato marista? O que ca-

racterizaria cada uma delas e quais seriam as consequências em cada caso?

4. Que implicações teria a existência de estruturas associativas canônicas laicais 

para a vitalidade do carisma marista?
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4. Participantes: características

  O Governo-Geral convida todos os leigos e leigas maristas do mundo que partici-

pam dos processos vocacionais, os membros do MChFM e outros movimentos laicais, 

os Irmãos que acompanham seus processos vocacionais e que vivem em comunhão 

vocacional, os membros das associações laicais maristas, as equipes de animação vo-

cacional de leigos e os Conselhos Provinciais/Distritais, para participar da reflexão e 

do discernimento a que se convoca este Fórum.

  Esse processo de reflexão tem como foco a vocação do marista leigo ou leiga, 

sua formação e acompanhamento, as possíveis formas de vinculação e a or-

ganização em algum tipo de estrutura. É um diálogo sobre o presente do laicato 

marista, seu futuro e a comunhão com os Irmãos em busca de uma maior vitalidade 

do carisma, por isso é lógico que quem participa dessas conversas sejam pessoas que 

vivam esses processos vocacionais e que respondam a algum dos critérios indicados 

mais abaixo.

  Para aquelas unidades administrativas que ainda não possuem processos sobre a 

vocação marista laical, poderão criar um ou mais grupos de leigos, leigas e irmãos 

que desejam aprofundar o tema e participar do processo. 

  A Equipe de Animação do Laicato de cada Unidade Administrativa será quem coor-

denará e organizará o processo e convocará as pessoas considerando sua própria rea-

lidade. O importante é que todas as UAs se sintam convidadas e possam se organizar 

de acordo com suas possibilidades.

Em todos os momentos, os membros do Secretariado Ampliado estarão disponíveis 

para apoiar as Equipes Provinciais ou Distritais na animação do processo. 
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a) Em relação aos participantes das instâncias locais e provinciais/distritais, es-

peramos que sejam:

1. Leigos e leigas que se sintam identificados com o carisma marista e que 

optaram por discernir, aprofundar e cultivar sua vocação, valorizando a 

diversidade das expressões laicais na UA.

2. Leigos e leigas que tenham feito algum compromisso de vinculação ao 

carisma, os que são membros de alguma associação marista, os membros 

de movimentos laicais como o MChFM, e outros movimentos.

3. Leigos e leigas que realizam processos vocacionais no carisma marista 

e que são acompanhados pelas estruturas de animação provincial/distrital.

4. Irmãos maristas, particularmente aqueles que estão envolvidos nos 

processos de discernimento, acompanhamento e formação de leigos/

leigas maristas. 

b) Em relação aos participantes que estarão no Fórum Internacional em Roma em 

novembro de 2022, esperamos que:

1. Cada UA envie ao Fórum presencial dois leigos e um irmão. 

2. Essas três pessoas serão representantes de toda a UA à qual pertencem.

3. Que tenham participado das instâncias locais e provincial/distrital de 

reflexão.

4. Que haja capacidade de diálogo e trabalho em equipe.

5. A sugestão é que sejam eleitos ou propostos pelos participantes do pro-

cesso local e provincial/distrital com algum método participativo. 

6. Esse serviço de representação será para o Fórum presencial de novembro 

de 2022 e o Fórum virtual de novembro de 2024.

7. Além disso, alguns dos participantes do Fórum Internacional (parte pre-

sencial) serão convidados a fazer parte dos grupos de estudos virtuais que 

continuarão, nos meses seguintes, a aprofundar um dos temas escolhidos.
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5. Etapas do caminho

Este caminho de reflexão e discernimento tem várias etapas que se caracterizarão 

principalmente por uma dinâmica participativa de diálogo, de encontros em peque-

nos grupos de reflexão. Cada contribuição será essencial para enriquecer o processo.

  Para os encontros locais, propomos que as comunidades de leigos e leigas existentes 

(MChFM, grupos de espiritualidade, outros movimentos laicais etc.) sejam mantidas 

e se tornem grupos de reflexão do Fórum.

  Nas UAs, em que não há comunidades laicais, sugerimos que pequenos grupos sejam 

organizados para que possam abordar adequadamente os temas. 

  É muito relevante que desses grupos ou comunidades participem Irmãos maristas 

ligados à formação e acompanhamento da vocação dos leigos e leigas.
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ETAPA
5

ETAPE

ETAPA
1

ETAPA
2

ETAPA
3

ETAPA
4

Abertura
e organização 
nas UAs

Encontros locais e 
provincial/distrital

Fórum Internacio-
nal presencial, 
primeira parte

Análise dos resul-
tados e propostas

Fórum internacional 
on-line

março 2021
a junho 2021

julho 2021
junho 2022

4 al 11
novembro 2022

dezembre 2022
a junho 2024

novembro 2024
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ETAPA1EIS QUE ESTOU À PORTA E BATO (Ap 3,20)
Abertura oficial do processo e organização no âmbito

das Unidades Administrativas: MARÇO 2021 A JUNHO 2021

  Esta etapa está pensada para conhecer a proposta do processo do Fórum Interna-

cional em sua globalidade e para organizar os encontros locais e provincial/distrital.

a) O processo do Fórum Internacional começa oficialmente em 19 de março de 

2021. Este guia orientador será enviado às UAs, e os espaços de comunicação 

serão abertos através do champagnat.org e outras redes sociais maristas de 

que possam ter acesso.

Hashtags para postagens de mídia social.

#ForumInternacionalMarista / #VocacaoMaristaLaical

Links para se conectar:

https://bit.ly/ForumVocacaoLaical

b) A partir do mês de abril de 2021, serão enviadas às UAs as indicações de trabalho, 

os respectivos materiais, e os detalhes do procedimento das etapas seguintes. 

c) Os Coordenadores das Equipes Provinciais de Animação de Leigos (ou quem o 

Provincial e seu Conselho designarem) programarão internamente e organi-

zarão o processo de sua respectiva UA, de acordo com as sugestões que serão 

indicadas nas instruções de trabalho que serão enviadas a partir de abril 2021.

Abertura oficial do 
processo do Fórum

19 março 2021

Guia de orientação e 
materials de trabalho

abril - mai 2021

Organização interna 
de cada Unidade 
Administrativa

abril - junho 2021

https://bit.ly/ForumVocacaoLaical
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PUSERAM-SE A CAMINHAR COM ELES (Lc 24,15)
Encontros locais e provincial/distrital: JULHO 2021 A JUNHO 2022

  Esta etapa compreende o estudo e o aprofundamento dos temas propostos, em nível 

pessoal e comunitário. A dinâmica acontecerá em pequenos grupos formados por Ir-

mãos, comunidades mistas, leigos e leigas vocacionados, fraternidades do MChFM, ou 

outros movimentos, de modo presencial, quando possível, ou virtualmente. Sobre as 

características dos participantes, no Capítulo 5 deste guia, você encontrará mais de-

talhes. É importante ressaltar que cada UA irá projetar esta etapa de acordo com suas 

possibilidades de programação interna, o que significa que não é necessário ocupar 

todos os meses atribuídos a esta fase. 

a) De julho de 2021 a maio de 2022 cada UA:

•	 Apresentará a proposta do Fórum Internacional.

•	 Gerará diálogos entre todos os participantes, em pequenos grupos (co-

munidades), presenciais ou virtuais, de acordo com as orientações do 

Secretariado de Leigos.

•	 Selecionará, de maneira participativa, os representantes (dois leigos 

e um Irmão) para estar no Fórum Internacional. A participação deles 

Divulgar a 
proposta
julho 2021

Gerar 
diálogos em 
pequenos 
grupos

julho 2021
a maio 2022

Selecionar 
os 3 rapre-
sentantes
julho 2021

a maio 2022

Realizar 
p Forum 

provincial/
distrial

julho 2021
a maio 2022

Enviar as 
conclusões 

da UA
até 30

junho 2022

ETA
PA

2
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ETAPA3

será em novembro de 2022 (Roma, presencial) e em novembro de 2024 

(virtual).

•	 Realizará um Fórum Provincial/Distrital ou um evento similar presen-

cial ou virtual em que participarão representantes da fase local. Cada 

UA organiza essa experiência de acordo com sua realidade. Nele, se rea-

liza o envio dos três representantes da UA ao Fórum.

b) Até 30 de junho de 2022, as Equipes provinciais de Animação Laical en-

viarão ao Secretariado de Leigos os documentos conclusivos nos quais são 

registrados os resultados do processo local e provincial/distrital e os re-

presentantes.

 

ONDE DOIS OU TRÊS SE REUNEM EM MEU NOME… (Mt 18,20)
Fórum Internacional. 4 a 11 de novembro de 2022, em Roma

  O objetivo é acolher a riqueza da diversidade do mundo marista em um encontro 

internacional e, neste espírito de unidade, dialogar sobre todas as contribuições fei-

tas por cada UA. Chegaremos aos primeiros consensos, ou acordos globais, a respeito 

de cada um dos objetivos que mobilizam o Fórum Internacional e geraremos novas 

propostas para as UAs. 

a) A partir de julho de 2022, o Secretariado de Leigos organizará os resultados 

que cada UA enviou de seu processo de reflexão, a inscrição dos participantes, 

os vistos, o envio de orientações aos participantes.
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ETAPA

4

b) De 4 a 11 de novembro de 2022, será realizado o Fórum Internacional, primeira 

parte: 

   Chegada e boas-vindas aos participantes: 3 de novembro.

Saída da casa de conferências: 12 de novembro.

Local: 

Casa di Esercizi Spirituali Nostra Signora Madre della Misericordia

Via di Monte Cucco, 25 – 00148 - Roma

Tel. 06.65.33.730/06.65.37.082

Fax 06.65.31.272

www.nsmadremisericordia.it t 

 

 
ALGO NOVO JÁ ESTÁ BROTANDO, NÃO O VÊS? (Is 43,19)

Análise dos resultados e propostas: DEZEMBRO 2022 A JUNHO 2024

  Nesta etapa, se pretende dar continuidade à reflexão e ao aprofundamento dos te-

mas escolhidos no Fórum Internacional. Para isso, durante o Fórum, serão formados 

grupos de estudos virtuais com alguns dos participantes do Fórum Internacional, e 

outros convidados. Esses grupos terão encontros virtuais para aprofundar o tema 

de sua responsabilidade e desenvolver uma proposta concreta a ser apresentada no 

Fórum virtual em 2024. Será criada uma área de trabalho online (ex: Microsoft Teams) 

na qual o trabalho de todos os grupos poderá ser acompanhado e receber contribui-

ções de todos os participantes do Fórum. Essa etapa poderá contar com consultas às 

equipes provinciais de leigos quando necessário. 

http://www.nsmadremisericordia.it
http://www.nsmadremisericordia.it
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a) Definição dos temas de estudo para desenvolver as propostas para o Fórum 

virtual - durante o Fórum Internacional.

b) Formação dos grupos temáticos para estudo das propostas.

c) Definição de especialistas de referência (especialistas no assunto) para cada 

grupo, se for necessário (dezembro/22 – fevereiro/23).

d) Desenvolvimento dos trabalhos dos grupos (dezembro 2022 – dezembro 2023).

e) Definição de uma área virtual de trabalho comum para compartilhar os traba-

lhos e garantir as contribuições de todos os participantes do Fórum Interna-

cional - a partir de dezembro de 2022.  

f) Consolidação das propostas pelo Secretariado de Leigos e consulta a especialis-

tas sobre a sua viabilidade  (civis e canônicas e implicações) - janeiro a junho 

de 2024.

g) Diálogo com o Conselho-Geral – setembro de 2024.

h) Preparação das propostas pelo Secretariado Ampliado para a apresentação e 

consensos no Fórum on-line.  

Definir temas
de estudo
nov. 2022

Definir área 
virtual de 

trabalho comun
desde

dez 2022

Formar grupos 
de estudo
nov. 2022

Consolidar as 
propostas e 
consultas a 
especialitas

jan. a jun. 2024

Definir 
especialitas de 

referência
dez. 2022
fev. 2023

Diálogo com 
Conselho Geral

sep. 2024

Desenvolver 
o trabalho de 

grupos temático
dez. 2022
dez. 2023

Preparar 
propostas para 
Fórum online

desde
sep. 2024
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FAZES NOVAS TODAS AS COISAS (Ap. 21,5)
Fórum Internacional on-line: NOVEMBRO 2024

  É a etapa de apresentação, contribuições e consensos sobre as propostas de cada 

grupo temático com vistas a gerar uma proposta comum e apresentá-la ao Conselho 

geral e, posteriormente, ao Capítulo geral de 2025. 

a) De 4 a 22 novembro de 2024, será realizado o Fórum Internacional, segunda par-

te. As características desta segunda e última parte do Fórum Internacional são:

•	  Acontecerá on-line, portanto não será necessário viajar para um local 

de reunião. 

•	 Participantes: serão os mesmos representantes de cada UA que parti-

ciparam do Fórum Internacional presencial realizado em novembro de 

2022. 

•	 Terá a duração de três semanas.

•	 As sessões comuns do Fórum on-line duram duas horas, em alguns dias 

da semana. 

•	 Cada pessoa terá um trabalho de reflexão pessoal na segunda semana 

do Fórum.

•	 Vamos nos dividir em grupos de trabalho, de acordo com os temas. 

b) O processo proposto para três semanas é o seguinte:

•	 Cada grupo de estudo apresenta sua proposta (um grupo por dia) (apre-

sentação e esclarecimentos).

•	 Cada participante dá sua contribuição às propostas apresentadas na 

área virtual comum. 

ETAPA

5
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•	 Cada grupo temático consolida a proposta sob sua responsabilidade com 

as contribuições dos participantes.

•	 Apresentação das contribuições dos participantes às propostas e 

consenso sobre elas. 

c) Com todas as contribuições, o Secretariado Ampliado de Leigos preparará um 

documento final que será apresentado ao Conselho Geral e ao Capítulo Geral.
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6. Referências regionais

Para esclarecimento e apoio nas diferentes fases, os membros do Secretariado Ampliado 

de Leigos serão referências para as Províncias e Distritos, de acordo com sua região:

ARCO NORTE: 

Ana Saborío, América Central  anasaborioj@yahoo.com 

AMÉRICA SUL: 

Marcos José Broc, Brasil Sul-Amazônia  marcos.broc@maristas.org.br  

ÁFRICA: 

Ir. Elias Odinaka, Nigéria  eliodinaka@yahoo.com 

EUROPA: 

Manuel Gómez, Mediterrânea  mjgomez@fms.it

ÁSIA: 

Agnes Reyes, Asia East  nesreyesmarist@gmail.com   

OCEANIA:

Carole Wark, Austrália  carolewark1@gmail.com   

Para informação geral e comunicações relacionadas ao Fórum Internacional (redes sociais e 

outros), contatar Raúl Amaya (ramaya@fms.it), Diretor do Secretariado de Leigos.

mailto:anasaborioj@yahoo.com
mailto:marcos.broc@maristas.org.br
mailto:eliodinaka@yahoo.com
mailto:mjgomez@fms.it
mailto:nesreyesmarist@gmail.com
mailto:carolewark1@gmail.com
mailto:ramaya@fms.it
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7. Logo do Fórum Internacional sobre a 
Vocação Marista Laical

A proposta do logotipo para o processo do Fórum Internacional da Vocação Marista 

Laical foi desenvolvida pela Assessoria de Comunicação e Representação Institucio-

nal da Rede Marista da Província Marista Brasil Sul-Amazônia. O Secretariado Am-

pliado para Leigos está muito grato por seu apoio, criatividade e tempo dedicado a 

esse desafio; bem como o aporte de outras iniciativas que também contribuíram com 

suas valiosas ideias. 

  Esta proposta visual é composta por três elementos principais, que podem ser utili-

zados em conjunto, separadamente ou combinando alguns deles. Esses elementos são 

uma imagem, o título do processo que vamos realizar e o lema que inclui a citação 

bíblica do profeta Joel. 

Na imagem, descobrimos diferentes significados que remetem à experiência que que-

remos viver nesses próximos anos:

•	 A forma espiralada evoca o vento do Espírito que anima nossa vida e nos 

impele a aprofundar a nossa vocação, num movimento que vai do centro 

para fora, e de fora para dentro, em uma dinâmica que nos leva ao infinito.
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•	 Nesse centro, existe fogo, paixão e amor criativo. Eles são simbolizados nas 

cores quentes escolhidas. É outra maneira de expressar a experiência 

do Espírito que desejamos que impregne todo o processo do Fórum. 

•	 Tanto a espiral como a fonte escolhida para a expressão “vocação marista 

laical” nos sugerem a ideia de algo feito à mão, com tempo, com cuidado. 

Assim, a imagem se humaniza, descobrindo as imperfeições do ser humano. 

•	 Descobrimos também um M que está no centro dessa espiral. Esse M em 

movimento nos identifica com o dom do Espírito, que é o carisma marista. 

Ele nos conecta com nossa história como maristas de Champagnat, pois se 

inspira no M do logotipo criado por ocasião da canonização de São Marce-

lino em 1999. ACOGER, CUIDAR, VIVIR Y COMPARTIR NUESTRA VOCACIÓN
“Vuestros hijos e hijas profetizarán” (Joel 3,1)
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•	 Nesse momento histórico em que vivemos, visualizamos, de maneira cada 

vez mais significativa, novas expressões do carisma marista, que nos fala 

da imagem feminina de nosso Deus. Não é de surpreender que o termo he-

braico a que a Bíblia se refere para indicar a presença do Espírito seja uma 

palavra feminina: “a ruah”. 

•	 O movimento que se visualiza na imagem inteira é como um abraço que se 

rejuvenesce por dentro, saindo novamente, em espiral, para continuar cui-

dando e convidando. Nesse abraço infinito, percebemos a silhueta de uma 

diversidade de pessoas conectadas, como se estivessem reunidas em torno 

da mesa da fraternidade. Essa diversidade de pessoas é formada por leigas, 

leigos e irmãos em comunhão, dos nossos diferentes estados de vida, que 

procuram desenvolver criativamente o carisma de Champagnat.

•	 As mãos que se entrelaçam são como pontos de conexão que também nos 

falam da realidade que estamos vivendo neste momento concreto de pan-

demia global: a distância física tem gerado novos modos de comunicação e 

proximidade afetiva por meio das conexões virtuais.

•	 A imagem também nos faz lembrar uma dança, a dança da missão, que nos 

instiga a ser profetas no mundo de hoje, na dinâmica de ser “Igreja em 

saída”, em “estado permanente de missão”.

•	 Todos esses elementos e dimensões são unificados em nosso chamado como 

leigas e leigos maristas, o que implica um processo permanente de “aco-

lher, cuidar, viver e compartilhar nossa vocação”.
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8. Oração pelo Fórum Internacional

Oferecemos esta simples oração para acompanhar os diferentes momentos do Fórum 

Internacional. Pedimos a todos que se unam como Família Carismática e confiem este 

caminho ao Senhor. A oração pode ser usada para iniciar ou terminar uma reunião co-

munitária, ou em qualquer ocasião que a justifique. 
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Deus, nosso Pai-Mãe, 
Tu quiseste que o projeto de São Marcelino

se distinguisse pela fraternidade, pela simplicidade, 
por encarnar uma espiritualidade mariana e apostólica,

e pelo profundo amor às crianças e jovens.

Hoje somos muitos os Maristas de Champagnat
que continuamos seus passos, com audácia e esperança,

que dia a dia enriquecemos 
nossas vocações específicas
como seguidores de Cristo,

e que sonhamos um futuro marista de comunhão
a serviço da Igreja e do mundo.

Sabemos que, por tua misericórdia,
fazes novas todas as coisas (Ap 21, 5) 

e que todos somos convidados 
a compartilhar em tua mesa como irmãos e irmãs.

Dirigimo-nos a ti, encomendando-te 
o Fórum Internacional da Vocação Marista Laical

e pedimos especialmente tua bênção para os maristas
que participam desse caminho de diálogo e discernimento.

Ajuda-nos a acolher, cuidar, viver e compartilhar nossa vocação.
 

Envia-nos teu Espírito para que saibamos 
ler os sinais dos tempos,

descobrir os caminhos pelos quais queres nos conduzir,
valorizar nossa diversidade como presenças de teu filho, Jesus,

responder fielmente a teus chamados 
e nos fortalecer como Família Carismática Global.

Amém.

Maria, nossa Boa Mãe, rogai por nós.
São José, nosso protetor e guia, rogai por nós.



CASA GERAL

de Champagnat


