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Região América Sul experiencia 
ser família global

Cada número do Boletim é 
preparado por uma das seis 

regiões do instituto, 
soB a Coordenação do seC-

retariado dos leigos.  
o número desse mês foi 

preparado pela 
Região AméRicA Sul

“Somos tan distintos e iguales, somos el que siente y el que no 
está. Somos tan distintos e iguales, todos somos uno con los de-
más” - o trecho da música Somos Uno, interpretada pelo cantor 
Axel, representa a realidade plural do Laicato da Região Améri-
ca Sul. Um carisma compartilhado entre sete países e múltiplas 
culturas. De maneiras diversas, leigos e leigas caminham em sin-
tonia dando continuidade ao legado de São Marcelino Cham-
pagnat por meio de ações solidárias, grupos de oração e partilha 
da vida marista. No último ano, as Unidades Administrativas 
da Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Uruguai, Paraguai e Peru, 
iniciaram uma trajetória de reflexão e crescimento em torno da 
vocação marista laical. 

Fórum Internacional en la Región
interculturalidade da vocação marista laical

um primeiro passo

Em março de 2021, quando 
o Instituto Marista divulgou a 
criação do Fórum Internacional 
sobre a Vocação Marista Laical, 
os grupos de leigos e leigas es-
palhados pelos sete países regio-
nais, foram provocados a proje-
tar seus objetivos e estratégias 
com o propósito de atender a 
premissa maior de sermos uma 
grande família global, a partir 

do tema “acolher, cuidar, viver e 
compartilhar nossa vocação ma-
rista laical”. 

Para Sara Sánchez, coordenado-
ra da Rede de Laicato Regional, 
o início deste trabalho tem sido 
como uma bênção para o laicato 
marista. “A riqueza das reflexões 
a partir dos temas propostos nos 
levam a aprofundar o sentido da 
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nossa vocação como 
leigos maristas”, co-
menta. 

Com o desenvol-
vimento das fichas 
formativas elabora-
das pelo Secretariado 
de Leigos, os grupos 
de expressões laicais 
presentes nas Pro-
víncias Cruz del Sur, 
Santa María de Los 
Andes, Brasil Sul-Amazônia, Brasil Centro-Sul e 
Brasil Centro-Norte, deram início a uma jornada 
que dará indícios dos caminhos possíveis para a 

atuação do laicato 
marista. Nesse sen-
tido, a experiência 
já realizada em solo 
regional, demonstra 
os desafios e a rique-
za em desenvolver 
projetos de forma 
colaborativa, com 
equipes distintas, 
cuidando do local e 
vislumbrando o glo-
bal. 

Saiba mais sobre a Região América Sul aqui. 

acolHer, cuidar, viver e compartilHar nossa vocação

“vossos filHos e filHas profetizarão” (Joel 3,1)

O Fórum Internacional será uma bela caminhada de quatro anos (2021-2024) de reflexão e discer-
nimento compartilhado entre leigos, leigas e irmãos. Os temas do Fórum serão em torno da vocação 
marista com ênfase na vocação laical marista, nos itinerários formativos, no acompanhamento dos pro-
cessos vocacionais, na vinculação ao carisma e nas possíveis estruturas jurídicas para o laicato marista. 
Estas são relevantes questões atuais e futuras relacionadas à vitalidade do carisma e ao nosso caminho 
de comunhão como uma Família Carismática Global.

Nesse link você encontra outros recursos para o Fórum

https://champagnat.org/pt/regiao-america-sul/
https://champagnat.org/pt/forum-internacional-sobre-a-vocacao-marista-laical-home/
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Fórum Internacional sobre a 
Vocação Marista Laical nas 

Províncias da Região América Sul
itinerários formativos terão agendas até 2024

Desde a inauguração do Fórum, em março de 2021, as Províncias foram incentivadas a seguir seus 
planejamentos de forma micro em seus espaços, seguindo um mesmo guia – as fichas formativas – mas 
podendo adaptar seus cronogramas de acordo com a realidade local. Dessa forma, numa mesma Região, 
podemos encontrar itinerários formativos em etapas diferentes, confira:

província marista Brasil centro-sul

O Fórum foi oficialmente lançado em novembro de 
2021, com uma live com mais de 300 visualizações 
disponível aqui. Na ocasião foram apresentados os 
objetivos dos fóruns e a dinâmica de atividades até 
2024. A partir de janeiro de 2022, acontecerão os 
encontros dos grupos, que usarão as fichas de ati-
vidades propostas pelo Instituto para promoverem 
os debates e discussões. Para subsidiar os encontros 
dos grupos, foi criado um curso no portal do Farol 
1817, com materiais de apoio diversos para que as 
conversas possam trazer insights mais aprofunda-
dos.

província santa maría de los andes

O Fórum foi divulgado em abril de 2021 e seguiu o iti-
nerário das fichas a partir dessa data. Para 2022, está pre-
visto o desenvolvimento das fichas 3 e 4 e a realização da 
etapa Provincial do Fórum. 
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província marista Brasil sul-amazônia

O Rórum foi oficialmente di-
vulgado em setembro de 2021, 
junto aos grupos laicais e, na se-
quência, para demais lideranças 
da Província. As fichas estão 
sendo desenvolvidas ao longo 
dos últimos meses e, em maio 
de 2022, será realizada a eta-
pa Provincial do Fórum. Além 
disso, junto dos subsídios tra-
balhados, a Província criou e 
disponibilizou para o Instituto 
canções e mantra temático do evento. Eles estão disponíveis aqui. 

província Brasil centro-norte

O fórum foi oficialmente lançado em agosto de 
2021, por ocasião do mês vocacional. A partir desse 
momento, os grupos laicais e as unidades socioedu-
cacionais iniciaram seu programa de aprofunda-
mento das fichas temáticas. Em 2022, está prevista 
a etapa provincial do Fórum, além da sistemati-
zação das ideias que se apresentarão nas fichas para 
o itinerário provincial laical.

província cruz del sur

Em agosto de 2021, realizou o lança-
mento provincial do Fórum – com 
os três países – em um encontro vir-
tual transmitido no Zoom e Youtu-
be, com um número aproximado de 
540 participantes. Junto à vivência 
do Fórum, a Província Cruz del Sur 
trabalha a temática “Sueños del lai-
cado marista”. Para 2022, está sendo 
trabalhada a ficha 3 e serão realizadas 
etapas do Fórum por país. Você pode 
conferir alguns materiais produzidos 
aqui. 

A caminhada nas cinco Províncias da Região América Sul demonstra os múltiplos rostos do laicato 
marista. O ano de 2022 será de trabalho local e elaboração das sínteses a serem levadas para a etapa 
internacional do Fórum, que será realizada em novembro, em Roma.

https://redemarista.org.br/vida-marista/laicato/forum-internacional-sobre-a-vocacao-marista-laical


Instituto dos Irmãos Maristas - Secretariado dos Leigos
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Itália - comunica@fms.it
Website   http://www.champagnat.org
YouTube   https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook  https://www.facebook.com/groups/laicosmaristas
Twitter   https://twitter.com/fms_champagnat

o Boletim "partilHando" é uma puBlicação mensal. cada número é soB a 
responsaBilidade da equipe de leigos de uma das 6 regiões do instituto. 
o próximo número será puBlicado no dia 28 de março, coordinado pela 
região europa. para receBer o Boletim, inscreva-se aqui. 

VOCAÇÃO MARISTA
LAICAL NA REDE

Convidamos você a partilhar 
sua experiência e vocação ma-
ristas nas redes sociais.

Cada vez que publica um post, 
foto ou vídeo relacionado com 
essa experiência, use o hashtag

#VocacionMaristaLaical
Isto permitirá a identificar o 
seu post e criar sintonia com a 
família marista global.

Convidamos também a se ins-
crever no grupo FaceBook que 
o Secretariado de Leigos criou 
para partilhar a vocação marista 
laical: Laicos Maristas / Marist 
Laity – Global. Trata-se de um 
espaço para partilhar emoções 
e vida.

• PUCPR e Farol 1817 propõem curso sobre o Pacto 
Educativo Global

• Lembrai-vos na Neve

• Movimento Champagnat da Família Marista e a 
Vocação Marista Laical

• Maristas da Austrália celebram 150 anos de edu-
cação marista

• Província Ibérica e a promoção dos Direitos da 
Criança entre os menores

• Conselho-Geral promove encontro com os secreta-
riados e departamentos da Administração Geral

• Assembleia de Coordenadores de Vida e Missão 
Marista de Norandina

• Província L’Hermitage recebeu o certificado da Ke-
eping Children Safe

• 2ª Assembleia da Rede Marista de Solidariedade 
Internacional

• Encontro de Animadores de Pastoral Vocacional

• XXVI Jornada Mundial da Vida Consagrada

• A Província da Nigéria promove a formação dos 
líderes de suas escolas

www.champagnat.org

#VocacaoMaristaLaical
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