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O Espírito Santo continua a inspirar homens e mu-
lheres, irmãos e leigos, a serem faróis de esperança 
na vida dos jovens das diversas nações e culturas que 
se estendem por toda a região da Oceania. Em de-
zembro de 2022, a região da Oceania se tornará a 
Província Estrela do Mar e está em andamento mui-
ta preparação, discernimento e desenvolvimento de 
novos modos de associação para irmãos e leigos ma-
ristas, tanto virtual quanto pessoalmente.

Ao contemplarmos as estruturas para apoiar e nutrir 
a vida e a missão marista na Oceania, tomamos Ma-
ria como modelo e guia. Ela nos chama a encontrar 
novas maneiras de ouvir as vozes daqueles que mui-
tas vezes são silenciados. Sua escuta é marcada pela 
inclusão, ação e acompanhamento, e se assemelha 
ao processo sinodal de caminhar juntos.

Hugh Mackay, um im-
portante pesquisador 
australiano, comenta-
rista social e autor, fez 
recentemente o discurso 
principal no Colóquio de 
Formadores da Fé Maris-
ta na Austrália. Ele pediu 
aos educadores maristas 
“que imaginem suas co-
munidades se tornando 
conhecidas como escolas 
amorosas… tornando-se 
famosas pela cultura da 
escuta que é promovida 
em suas comunidades 

escolares”. Talvez a escuta seja o primeiro e mais 
importante passo para um espírito de comunhão e 
associação como maristas.

No 56º Dia Mundial das Comunicações Sociais, o 
Papa Francisco afirmou: “A comunhão, de fato, não 
é fruto de estratégias e programas, mas se constrói 
na escuta mútua entre irmãos e irmãs. Como em 
um coro, a unidade não exige uniformidade, mono-
tonia, mas a pluralidade e variedade de vozes, poli-
fonia. Ao mesmo tempo, cada voz do coro canta en-
quanto ouve as outras vozes e em relação à harmonia 
do todo. Esta harmonia é concebida pelo composi-
tor, mas sua realização depende da sinfonia de cada 
voz. Com a consciência de que participamos de uma 
comunhão que nos precede e nos inclui, podemos 
redescobrir uma Igreja sinfônica, na qual cada pes-
soa é capaz de cantar com sua própria voz, acolhen-
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do as vozes dos outros como 
um dom para manifestar a 
harmonia de tudo o que o 
Espírito Santo compõe”.

À medida que nos envolve-
mos com a enorme diversi-
dade de maristas em toda a 
região da Oceania em um 
espírito de escuta mútua res-
peitosa, estamos nos tornan-
do conscientes da harmonia 
de nossas vozes no novo es-
paço de uma nova Província 
emergente. Reconhecemos o 
quão exigente será o estar em 
comunhão para a vitalidade 
da vida marista no futuro. 
Carole Wark, uma das Ad-
ministradoras da Associação 
Marista de São Marcelino Champagnat na Austrá-
lia, descreve este momento como um tempo para 
descobrir um novo aspecto na forma como nos as-
sociamos. Ela acredita que associar-se formalmente 
como maristas “nos oferece uma maneira de ser mais 
do que simples colaboradores como leigos, e para 

as mulheres isso é um novo 
diferencial; podemos ser 
corresponsáveis de muitas 
maneiras - participantes ati-
vos no processo de evangeli-
zação, em estruturas que fa-
zem crescer a fé na Austrália, 
que fazem a diferença para 
os jovens, que atuam como 
uma voz na Igreja aqui e em 
outros lugares”.

Enquanto nos preparamos 
para partir para o mais pro-
fundo, este momento nos 
chama a abrir as janelas e 
deixar entrar o ar fresco. É 
uma oportunidade para lan-
çarmos um segundo olhar 
amoroso, com os olhos 

compassivos de Maria que cuida de nós e encontra 
alegria em nossa paixão por Deus. Como Marceli-
no, agradecemos a Maria, porque seu “testemunho 
nos inspira a contemplar o mundo com o coração 
de Deus” (Oração do Movimento Champagnat da 
Família Marista).

REGIÃO DA OCEANIA

Reunindo em toRno da mesma mesa
Eu sou professor em uma escola secundária marista e um membro comprometido da família espiritual 
marista através da Associação Marista de São Marcelino Champagnat. Sinto uma sensação de responsa-

bilidade para garantir que a visão e a missão de Marce-
lino permaneçam fortes na minha realidade local. Aqui 
eu faço parte de uma rede de maristas que se encontram 
regularmente para oração, diálogo e uma refeição ‘reu-
nidos em torno da mesma mesa’. Estamos envolvidos 
em atividades locais de serviços comunitários e esten-
demos um convite aos colegas e aos nossos alunos para 
ajudar e apoiar aqueles que vivem à margem da vida ou 
encontrando desafios. Através da minha prática de sala 
de aula, uso o exemplo de São Marcelino para demon-
strar o poder da oração e o convite para um relaciona-
mento com Jesus, através de Maria. A oportunidade de 
visitar realidades maristas interestaduais e no exterior 
me lembra a minha conexão com a família marista glo-
bal. 

James Mazzolini (Austrália)
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Um jeito mariano de se associar
Anthony Clarke, Diretor Nacional de Formação e 
Vida Marista na Província da Austrália, dirigiu-se 
recentemente aos Formadores Maristas no Curso 
Internacional para Animadores Maristas, desta-
cando o interessante momento histórico em que 
vivemos para a vocação marista: “é um momento 
de grande mudança”. Recordou aos participantes as 
observações do Ir. Emili Turú sobre a estrutura do 
Instituto: “Mudamos cada vez mais profundamente 
nos últimos 50 anos do que nos 140 anos anteriores! 

A vida de Maria também foi marcada por grandes 
mudanças. Em 2001, o Papa João Paulo II encora-
jou a família marista a buscar nela sua inspiração e 
pontos de referência: “Cabe a você hoje manifestar 
de forma original e específica a presença de Maria 
na vida da Igreja e da humanidade, desenvolvendo 
para isso uma atitude mariana, caracterizada por 
uma alegre disposição aos apelos do Espírito Santo” 
(Papa João Paulo II aos participantes dos Capítulos 
Gerais da Família Marista 2001).

Falando da liderança marista, Anthony Clarke ex-

plicou que somos chamados a “construir o rosto 
mariano da Igreja” para oferecer um “estilo mariano 
de liderança ao mesmo tempo servidor e proféti-
co, caracterizado pelo estilo de liderança do Padre 
Champagnat” e “esse era o sonho dos primeiros Ma-
ristas: uma Igreja renovada à maneira de Maria... os 
Maristas entenderam seu Projeto como participação 
na obra de Maria de fazer nascer a vida de Cristo, e 
estar com a nova Igreja que nasce” (Água da Rocha, 
11).

Antônio identificou três características de uma Igre-
ja com rosto mariano:

1. O rosto mariano do Serviço: que dá atenção 
aos mais necessitados. Nossa Igreja precisa 
de profetas da dignidade humana, presentes 
entre as crianças e jovens mais vulneráveis e 
esquecidos (Ir Ernesto Sánchez).

2. O rosto mariano de Mãe: que cria uma 
família na qual todos nós temos igual dig-
nidade e um lugar. A Igreja precisa de um 
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rosto mariano de líder que 
sempre acolhe, convida e 
acompanha.

3. O rosto mariano de Irmã 
na Fé: com abertura ao 
Espírito Santo. A Igreja 
precisa daqueles que go-
vernam ou guiam os ou-
tros, para se deixar guiar 
pelo espírito da Serva do 
Senhor. Como ela, escu-
tam, refletem e agem.

Como esses três rostos marianos 
podem desafiar nossas formas 
institucionais de nos associar?

um gRupo misto
Minha expressão da vida marista é muito parte do meu dia 
a dia, dos meus relacionamentos e das minhas ações como 
mãe de duas crianças, como esposa, como educadora, mem-
bro da Associação Marista (MASM) e do meu trabalho em 
uma comunidade com pessoas marginalizadas. Meu trabal-
ho atual é o verdadeiro Evangelho em ação: a defesa daque-
les que se sentem impotentes, injustiçados ou sofrem abuso 
institucional. Oferecemos, principalmente, oportunidades 
de educação e voluntariado entre os marginalizados e aque-
les que experimentam incapacidade para lidar com seus pro-
blemas. O nosso MASMC local (Mamc Melbourne Spans 
Generations) é um verdadeiro grupo misto, e eu não teria 
outro caminho. Cada um, com sua própria experiência do 
que significa ser marista, nos reunimos quando podemos 
compartilhar uma refeição, oração, e um nível mais profun-
do de discussão como cristãos do que não encontraríamos 
em outro lugar. Há escuta e diálogo. Desafios e confron-
tos são feitos com honestidade e abertura. Em nível local e 
nacional, nosso desafio continua ser garantir que tenhamos 
vozes mais jovens representadas, envolvidas e convidadas a 
fazer parte da vida marista. Tendo sido acompanhada, desa-
fiada e fortalecida por tantos irmãos ao longo dos anos, é agora meu papel fazer isso por aqueles que 
precisam, e eu desafiaria nossa família mais ampla para tornar isso uma prioridade também. A maneira 
mais poderosa de fazer crescer nossa família é através do relacionamento, do acompanhamento e ca-
minhando com as pessoas marginalizadas.

Liz Wake (Austrália)



Partilhando  I N. 12 I 29 ABRIL 2022 I 5  

ASOCIAR-SE

A Dimensão Institucional
do Associar
O Léxico Marista define o termo “Associação” como 
“um grupo de pessoas que se reúnem com o mesmo 
objetivo e, quando for o caso, a personalidade ju-
rídica que elas criam. Portanto, o termo associação 
indica a união de indivíduos com um fim específico, 
uma entidade formada por um grupo de associados 
ou sócios para a busca estável de um objetivo co-
mum”. É uma descrição expansiva que entende a 
associação como mais do que uma mera entidade 
legal e descreve a forma como os maristas se reú-
nem para um objetivo comum, com um propósito e 
como uma família espiritual. 

O tema quatro do Fórum Internacional sobre a Vo-
cação dos Leigos Maristas nos lembra que “chegou o 
momento de encorajar novas estruturas que permi-
tirão aprofundar ainda mais essa relação institucio-
nal” (Em torno da Mesma Mesa, 134). Reconhece 
que enquanto alguns “buscam o reconhecimento de 
sua província marista ou diocese de sua vocação, ou-
tros não acreditam que este reconhecimento seja ne-
cessário” e que “devemos discernir juntos, irmãos e 
leigos, as melhores maneiras de canalizar a vitalidade 
que está crescendo”.

O Secretariado dos Leigos propõe que as pessoas 
que pertencem a uma estrutura associativa se com-
prometam a “desenvolver o carisma (missão, espiri-
tualidade, vida compartilhada), na fidelidade cria-
tiva, como leigo, dentro da Igreja e em comunhão 
com outros maristas - leigos e Irmãos consagrados. 
Haveria um sentimento mais forte de ser discípu-
los e missionários, enviados para dar frutos. E isto 
implica uma certa liberdade interior para assumir 
possíveis lideranças ou outros serviços, desenvolver 
possibilidades formativas, aceitar a corresponsabili-
dade, viver em comunidade, promover a comunhão, 
abrir-se à dimensão internacional de uma família 
carismática global e contribuir para a fidelidade e 
a criatividade em missão”. Com vista a olhar para 
além do presente, “uma estrutura associativa pode-
ria assegurar a estabilidade e permitir uma orienta-
ção para o futuro. Poderia encorajar iniciativas para 
viver e compartilhar o carisma de Champagnat e 
transmiti-lo às gerações futuras”.

Muito mais do que o reconhecimento civil ou ca-
nônico, uma Associação é pertencer a uma família 
espiritual com o compromisso de desenvolver a vi-
talidade do carisma marista. É sobre esses alicerces 
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de rocha que devemos construir nossa forma de as-
sociação (Mateus 7,24-25) e não estamos sozinhos 
na construção dessas estruturas.

Congregações religiosas como os Lassalistas, os Es-
colápios e os Salesianos também têm buscado meios 
para garantir a vitalidade carismática e a estabilida-
de da missão compartilhada por meio de seus Asso-
ciados. Os lassalistas são descritos como tendo um 
“pluralismo de forma e estrutura”, enquanto outras 

Associações têm um caminho claro e consistente, 
gerido em nível provincial. Cada um reconhece a 
tensão existente entre aqueles que se identificam vo-
cacionalmente (vinculam/pertencem) com o caris-
ma e aqueles que estão associados a um ministério 
educativo.

Como um Associado Marista pode dar lugar à mesa 
para a diversidade de compromisso, de formação e de 
experiência de toda a família espiritual?

um novo momento emocionante
Minha experiência de me conectar com os maristas mudou rapidamente nos últimos dois anos. Em 
2020, transferi-me da Austrália para um pequeno país, o Timor Leste, apenas a 800 km ao norte da 
Austrália, onde os irmãos maristas têm atuado desde o ano 2000.
Timor Leste oferece muita esperança para espalhar o carisma de Champagnat e fazer crescer nossa 
família marista. Nossos graduados da faculdade de formação de professores estão imbuídos do espírito 
Marista e entusiasticamente formando os corações e mentes das crianças timorenses. A faculdade tem 
um forte grupo de PJM, que realiza ações extraordinárias de solidariedade entre as famílias pobres. 
Também estamos recebendo boas vocações para a vida religiosa marista.
Apesar do nosso afastamento, devido, em grande parte, à pandemia, acredito que estamos em um novo 
momento emocionante para fazer crescer nosso espírito de família, especialmente com a construção da 
nossa primeira escola marista neste país. Isso trará novos maristas: irmãos, colaboradores leigos e pais 
juntos em parceria para uma missão mais forte.

Ir. Greg McDonald (Timor Leste)
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Associar-se

Sheena Penjueli – Fiji 

“Eu experimen-
to a vida maris-
ta por meio do 
serviço comuni-
tário, que é um 
serviço à famí-
lia, fazendo algo 
pela comunida-
de. No final, fi-
cou muito bom, 
uma vez que os 
jovens não con-
seguiam enten-
der por que iría-
mos limpar as 
casas dos idosos 
e outros lugares 

e oferecer nosso serviço em outro lugar quando po-
deríamos começar em nosso próprio quintal - na co-
munidade dos Irmãos Maristas. Nós pensamos, ok, é 
o que eles queriam, então vamos tentar e que melhor 
maneira de os desestabilizar do que na casa dos Ir-
mãos, trabalhando ao lado deles. Tornou-se algo que 
eles gostaram. A experiência mudou a antiga percep-
ção dos religiosos, que os viam em um pedestal e 
não podiam estar na presença deles, mas o fato de os 
jovens irem lá e apenas fazerem parte deles, conver-
sarem com eles, limpar e arrumar tudo o que tinham 
que fazer, trabalhando ao lado deles construíram essa 
amizade e relacionamento. Os jovens disseram-nos 
que apreciaram particularmente estes momentos. 
Fazer os irmãos se conectarem com a música, tocar 
sua música na casa dos Irmãos e fazer uma sessão de 
talanoa (uma conversa). 
No auge da pandemia, tivemos que ficar na nossa 
bolha, então os jovens disseram, por que não com-
partilhar uma refeição com os “faxineiros “e durante 
o mês, sua família compartilha uma refeição? O des-
taque foi ter uma citação de São Marcelino anexada 
à refeição, e foi uma nota feliz que esperávamos que 
alguém pudesse pesquisar no Google quem era esse 

grande homem de Deus. O destaque para os jovens 
foi menos compartilhar a refeição do que decorar e 
compartilhar a frase de São Marcelino!” 

Zack Pizzingrilli – Austrália 

“Uma experiência-chave que tive e que realmente 
moldou meu sentimento interior de ser marista foi 
uma experiência de imersão onde pude ir a Santa 
Teresa, que fica na Austrália central e é essa comu-
nidade indígena remota. É um lugar bonito onde 
você pode ver o impacto da presença dos Irmãos e 
dos voluntários leigos. O Voluntariado Marista não 
é como um impacto onde você vai mudar e consertar 
tudo. Nada precisa ser consertado lá e nada precisa 
ser mudado. Os Irmãos de Santa Teresa, quando es-
távamos lá, viviam a vida e caminhavam ao lado da 
comunidade e fomos recebidos de braços abertos, o 
que foi lindo. Foi uma experiência de aprendizado 
e eu era como uma esponja. O maior aprendizado 
que tirei foi desacelerar e ter tempo para me concen-
trar, focar, respirar e ter tempo para contemplação. 
A maneira como agora abraçamos o ser maristas, de 
nos conectar online por meio de eventos e poder co-
nhecer pessoas de toda a Oceania. Tivemos um en-
contro da Pastoral Juvenil Marista com as Filipinas 
e aproveitei a oportunidade de conversar, conhecer 
uns aos outros e construir essa conexão. Foi bastante 
revelador, divertido e único”.

Três maristas da Oceania refletem sobre o papel da comunidade, da oração e do serviço no cultivo das vo-
cações maristas nos Encontros da Oceania realizados em fevereiro de 2022.
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Ir. Doug Dawick – Nova Zelândia 

“A comunidade mais energizante em que estive foi 
com jovens adultos, compartilhar a espiritualidade 
marista foi fantástico. Fui professor durante toda 
a minha vida e trabalhei na formação por muitos 
anos, mas viver com eles e tentar compartilhar o 
carisma foi maravilhoso. Homens e mulheres, Ir-
mãos e Leigos, fortalecendo o carisma. Acho que, 
para mim, a oração é uma relação com 
Jesus. Eu me relaciono melhor com Je-
sus do que com Deus porque eu posso 
ver Jesus, eu sei como ele é. A oração 
me sustenta. Tenho na minha cama um 
pedaço de papel com a palavra “Jesus” e 
que me lembra todos os dias de pensar 
em Jesus e tentar estar com Ele no que 
estou fazendo. Se eu não rezar, fico es-
téril e preciso dessa contribuição através 
da oração. Eu vejo o serviço como a ra-
zão de ser para mim. As pessoas podem 
me ver como um workaholic, não sei. Eu 
desacelerei ao longo dos anos. Acho que 

nós, como maristas, fomos criados para servir. Não 
sou contemplativo, estou ali para servir no espírito 
de Marcelino. As coisas que Marcelino fez em seu 
tempo são relevantes hoje, mas temos outras coisas 
hoje também, como os pobres, os necessitados, os 
prisioneiros. Esses são elementos fortes na vida de 
um marista. O papel de Maria, minha mãe, e Jesus, 
meu irmão. É uma vida dinâmica, mesmo na minha 
idade avançada”.

convite
Ser uma Marista de Champagnat é uma maneira de expressar minha 
espiritualidade e fé através do conhecimento de Marcelino, do seu 
carisma, e o papel que Maria, nossa Mãe abençoada, realiza ao nos 
levar até seu Filho. É prático, lógico e permite o desenvolvimento 
pessoal. Eu gosto do fato de que toda vez que eu me sento para 
refletir, encontro uma nova estrada, uma nova jornada, um novo 
foco para a minha vida. Não gosto necessariamente do fato de que o 
Carisma me chama continuamente para me envolver, mas sei que há 
uma experiência emocionante à minha espera
Enquanto espero conhecer a nova liderança do nosso Distrito, pen-
so no convite constante para fazer parte de uma comunidade mais 
ampla. Neste tempo do Covid, é muito fácil acomodar-se e tornar-
se insular. Agora, sendo uma professora substituta na minha velha 
escola, vejo a importância de manter a história e o carisma vivo para 
as próximas geração. Eu tento trazer a mensagem marista comigo 
para todas as aulas onde ensino, encorajando os alunos a terem uma história e construir o futuro. Mas 
eles estão tão ocupados em com seus estudos, que às vezes penso que a razão pela qual estamos ali se 
perde entre todos os outros “importantes” assuntos.
Estar conectados com outras comunidades maristas é essencial para aqueles que, como nós, estão isolados. 
Precisamos ser fortalecidos, assim como encorajar os outros a construir sua experiência de ser maristas. 
Devemos continuar a fazer o convite.

Janet Webster (Nova Zelândia)
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Enquanto os membros caminham para a terceira 
Assembleia Nacional, a Associação Marista de São 
Marcelino Champagnat (MASMC) contempla as 
palavras de São Paulo aos Filipenses: “Como podemos 
brilhar entre eles como as estrelas no céu?” (Filipenses 
2,15). O processo da Assembleia Nacional convida-
rá os membros a refletir sobre onde encontram vida 
e energia em seus Grupos Locais, Ministérios Ma-
ristas e na Associação mais ampla. Eles considerarão 
também a contribuição particular que os maristas 
dão à missão evangelizadora da Igreja na Austrália e 
na Oceania, e como estão sendo fiéis ao seu chama-
do de trazer uma dimensão verdadeiramente maria-
na às suas vidas.

Será também um momento de sonhar com o futuro 
da Associação e como continuar a ser a vanguarda 
disruptiva; aqueles que mudam o jogo para os jovens 
e criam espaços de pertencimento e compromisso 
em uma Igreja diversificada e em evolução. Em úl-
tima análise, a Assembleia procura discernir como a 
Associação Marista assumirá a responsabilidade pela 
vida e missão maristas na Austrália no futuro.

Os maristas estão acostumados a sonhar com novas 
maneiras de entrar na “região montanhosa” da vida 
das pessoas. O Irmão Tony Leon tem acompanhado 
Simon Martino e seu Grupo Local de Maristas em 
Perth, Austrália Ocidental. Eles procuram para onde 
ir, o que podem fazer e quem podem se tornar. O 

tema “desejo e pertencimento” nasceu de seu dis-
cernimento. Usando uma série de documentos de 
referência, como Dignitatis Humanae, as cartas de 
John Henry Newman e de Marcelino Champagnat, 
um processo de discernimento foi projetado para 
explorar o desejo e o pertencimento a partir da pers-
pectiva pessoal e comunitária, a diferença entre ser 
desejar e querer e as nuances de vontade própria - 
boa vontade - e a vontade de Deus.

O conceito de “Sonho Marista” é uma conversa que 
requer tempo e escuta profunda e, dessa forma, re-
flete e respeita o sentido do Sonhar das Primeiras 
Nações. Ocorre no reino de “todo o tempo”, o es-
paço multidimensional e contemplativo do tempo 
de Deus.

Dois Conselheiros da MASMC e um Curador fo-
ram convidados a refletir sobre seus sonhos de novas 
formas de se associar como Maristas. Para Madeline 
Forde, associar-se como marista significa “colocar as 
pessoas que amamos, cuidamos e apoiamos no pri-
meiro plano de tudo o que fazemos. Com as pessoas 
no centro, como marista, estou em segundo plano 
– caminhando suave e silenciosamente com as pes-
soas, defendendo-as e amando-as a cada etapa do 
caminho”.

O Ir. David Hall, fms, vê com muita frequência “um 
abismo cada vez maior entre a Igreja e o mundo. 

Austrália, sonhar com Novas Formas de Associar 

Associação Marista de São 
Marcelino Champagnat
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E, no entanto, vejo um mundo que, 
cada vez mais, deseja sinceramente 
por significado e esperança. Para mim, 
ser marista é uma forma de diminuir 
essa lacuna. Uma forma de viver e de 
trabalhar que me dá sentido e vitali-
dade e que fala a linguagem da espe-
rança para aqueles que me rodeiam. 
Há algo ancorado no ser marista e, ao 
mesmo tempo, algo que nos chama a 
um objetivo maior, algo que nos une ao amor de 
um criador que Maria trouxe ao mundo. Uma tarefa 
para a qual também sou chamado”.

Gail Coates é uma marista comprometida e sua fé 
é formada, alimentada e sustentada por suas inte-
rações com sua Família Marista local e global. Ela 
acredita que nossa tarefa, como Membros do MAS-
MC, Irmãos e Leigos Maristas juntos, é “gerar mo-
dos apropriados e enriquecedores de ser marista. 
Fazemos isso quando nos reunimos na oração, na 

amizade e na formação compartilha-
da. O nosso modo de viver o Evange-
lho é mariano. Como Maria, mulher 
e mãe, nosso objetivo é fazer a obra 
de Deus à maneira de Maria. Faze-
mos isso com um espírito de ‘humil-
dade, simplicidade e modéstia’, de 
compaixão e de hospitalidade para 
com todos – afinal, isso é o coração 
do que significa ser um marista-ma-

ri-ista para os outros! Talvez ser marista não seja um 
substantivo, mas um verbo, só é eficaz quando se 
vive em ações: fazer pelos outros, estar presente aos 
outros e para os outros, os gestos, estender a mão/
ajudar e sentir, mostrar compaixão, amor, alegria, 
compartilhar a tristeza e a dor”.

Como podemos continuar a ser uma Comunidade Pas-
cal de Maristas, uma associação de seguidores de Jesus 
que se encontram em algum lugar no caminho entre 
Jerusalém e Emaús?

“I see you”: Maristas Associados na Oceania 
Construir conexões por meio da mídia digital
“I See You: Maristas na Oceania, compartilhando nossa vocação” é um projeto em andamento, que visa cons-
truir diálogos e pontes entre nossos lares insulares. Esta é simplesmente uma conversa gravada em vídeo 
entre um membro da Associação Marista de São Marcelino Champagnat e outro marista da Oceania. O 
diálogo abrange a vida doméstica, o que desperta a alegria, como eles se conectaram pela primeira vez com 
os maristas, sua compreensão da ‘vocação leiga marista’, sua formação e acompanhamento, e sua experiên-
cia de comunidade e pertencimento.
Discutimos sobre canoas, Belém, Pikorua, flautas de bambu, pegar o vírus marista, rosário, peregrinação, 
óculos de sol, cortadores de biscoito em forma de coração, e como nós, maristas, precisamos de olhos para 
ver, especialmente os jovens marginalizados.

• Conheça Ruth Hirihu (Melanésia) e Dan Dungey (Nova-Zelândia).
https://youtu.be/Z-guFaS9rmw

• Conheça o Ir. Tabunga Katua (Kiribati) e Christine Meharg (Austrália).
https://youtu.be/UjEbzEOYWus  

• Conheça Leigh Southwell (Austrália) e Abraham Lamusi Haiuasi (Ilhas Salomão)
https://youtu.be/UjEbzEOYWus  

• Conheça o Ir. Clement Pekubei (Mabiri, Bougainville) e Mena McLean (Brisbane, Austrália)
https://youtu.be/hFzF28ZzhTs

https://youtu.be/Z-guFaS9rmw
https://youtu.be/UjEbzEOYWus
https://youtu.be/UjEbzEOYWus
https://youtu.be/hFzF28ZzhTs
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Zona de Aprendizagem Marista e 
Lavalla200> - Ir. Lawrie McCane 
(Comunidade de Mount Druitt, Austrália)
Vamos chegar, misturar, ser diversos!
Jesus associou-se com samaritanos, leprosos e pes-
cadores, mas também com coletores de impostos, 
Nicodemos e José de Arimateia. Seguindo Jesus, os 
maristas de hoje são chamados a estar abertos a rela-
cionamentos de todos os tipos e a exercer seu minis-
tério a todos sem julgamentos. 
Minha própria experiência de nossa comunidade La-
valla200>, diversa em idade, cultura, gênero e escolha 
de vida, me convida a uma nova forma de associação 
marista. Nosso trabalho nos leva ao complexo mundo 
das famílias indígenas com seus problemas significati-
vos, mas formidáveis   forças. Nossa missão com jovens, 
refratários à escola, nos coloca frente a frente com ado-
lescentes, prejudicados por sua situação de vida, mas 
muitas vezes mostrando esperança e resiliência apesar 
de tudo. Nossa paróquia e nosso subúrbio nos colo-
cam em contato diário com culturas de todo o mundo, 
predominantemente aborígenes, ilhéus, asiáticos e do 
Oriente Médio. Nosso estilo de vida é um desafio diá-
rio para atender ao chamado de Marcelino… “Nosso 
projeto abraça o mundo inteiro!” 
Ao lançarmos nossa nova Província Estrela do Mar, 
em várias nações, línguas e culturas, nos encontrare-
mos “associando-nos” de novas maneiras, onde nos-
sos leigos maristas desempenharão um papel cada 
vez mais proeminente.

olhaR além
Sou grato pela minha vida como irmão marista que evolui sem parar. Dar a vida ao máximo como um 
marista é resultado de uma profunda reflexão, mas também do silêncio ou vibração em tudo que faço. 
Ser um marista hoje em dia é nunca estar parado. Sua complexidade e mudanças refletem um tipo de 

vida que precisa ser continuamente reajustada, reimaginada 
e refletida. Para entender o que o mundo tem revelado no 
contexto da pandemia, ou daquele de uma nova Província, 
é desafiador. Por outro lado, minha geração também preci-
sa olhar além do que costumava ser ou o que chamamos de 
“novo normal”. É aqui que compartilhamos e mantemos o 
que Marcelino e os primeiros irmãos estavam esperando de 
nós. Nós geramos nova vida e plantamos o amor de Cristo 
nos corações da juventude marginalizada.

Ir. Tabunga (Kiribati)

Associar-se por meio da Pastoral:
Pastoral Juvenil Marista e Imersões - 
Jenifer Miller (Pastoral Juvenil Marista, 
Austrália) 
Adoro conhecer novas pessoas, desfrutar de aven-
turas através de viagens e acredito que “cresci” 
muito com esses encontros! Como Coordenador 
Regional de Sydney para a Pastoral Juvenil Maris-
ta, sou apaixonado por conectar jovens maristas 
australianos com outros maristas de todo o mundo 
para que eles também tenham a oportunidade de 
“crescer” e ampliar seus próprios horizontes.
Levar jovens adultos às Filipinas em 2018 e 2019 
foi uma grande revelação para mim e para os jovens 
maristas australianos. Estar com os pobres e entrar 
em contato com o povo filipino muito fiel levou a 
amizades duradouras, bem como a uma mudança 
de coração e mente.
Com a pandemia em 2020, e as viagens ao exte-
rior para imersões não sendo mais uma opção, eu 
estava determinado que as conexões com os maris-
tas não seriam perdidas. Ao longo de dois anos de 
confinamento, e graças ao Zoom, conectei nossos 
jovens maristas australianos com jovens maristas 
de Fiji, Filipinas, África do Sul, Colômbia, Alema-
nha, Estados Unidos da América, Nairóbi e Timor 
Leste. Acredito que essas sessões on-line fizeram o 
mundo parecer menor, e espero que os jovens ma-
ristas acreditem que não importa de onde viemos 
ou quão distantes geograficamente estejamos dos 
outros, somos mais parecidos do que diferentes.
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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 iniciativa do Secretariado dos Leigos e publicado 
mensalmente. O próximo número será publicado no dia 30 de maio. Para recebê-lo, 
inscreva-se nesse endereço

VOCAÇÃO MARISTA
LAICAL NA REDE
Convidamos você a partilhar 
sua experiência e vocação 
maristas 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 
inscrever 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.

• Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 6: Água 
limpa e saneamento

• Jovens participam ativamente do Fórum 
Internacional sobre a Vocação Marista Laical

• A identidade da escola católica para uma cultura de 
diálogo

• 22 de abril – Dia da Terra: Invista no nosso Planeta

• Reunião da equipe para a revisão do Documento 
Missão Educativa Marista

• PJM de Brasil Sul-Amazônia realiza encontro 
presencial com os animadores

• Maristas de Marikina se reúnem para compartilhar a 
vocação

• Encontro dos Maristas do distrito do Canadá

• Construindo redes: encontro de animadores de 
pastoral vocacional

• Reunião da Comissão Internacional do Patrimônio 
Espiritual Marista

• Fórum Internacional sobre a Vocação Marista Laical 
na Província de Estados Unidos

• A inovação é o tema da XIII mensagem da Comissão 
Internacional de Missão Marista

www.champagnat.org

#VocacaoMaristaLaical

https://champagnat.us15.list-manage.com/subscribe/post?u=1492de9c2bf8459460e5e55b7&id=9b60653f2c 
https://champagnat.org/pt/objetivo-do-desenvolvimento-sustentavel-6-agua-limpa-e-saneamento/
https://champagnat.org/pt/objetivo-do-desenvolvimento-sustentavel-6-agua-limpa-e-saneamento/
https://champagnat.org/pt/jovens-participam-ativamente-do-forum-internacional-sobre-a-vocacao-marista-laical/
https://champagnat.org/pt/jovens-participam-ativamente-do-forum-internacional-sobre-a-vocacao-marista-laical/
https://champagnat.org/pt/a-identidade-da-escola-catolica-para-uma-cultura-de-dialogo/
https://champagnat.org/pt/a-identidade-da-escola-catolica-para-uma-cultura-de-dialogo/
https://champagnat.org/pt/22-de-abril-dia-da-terra-invista-no-nosso-planeta/
https://champagnat.org/pt/reuniao-da-equipe-para-a-revisao-do-documento-missao-educativa-marista/
https://champagnat.org/pt/reuniao-da-equipe-para-a-revisao-do-documento-missao-educativa-marista/
https://champagnat.org/pt/pjm-de-brasil-sul-amazonia-realiza-encontro-presencial-com-os-animadores/
https://champagnat.org/pt/pjm-de-brasil-sul-amazonia-realiza-encontro-presencial-com-os-animadores/
https://champagnat.org/pt/maristas-de-marikina-se-reunem-para-compartilhar-a-vocacao/
https://champagnat.org/pt/maristas-de-marikina-se-reunem-para-compartilhar-a-vocacao/
https://champagnat.org/pt/encontro-dos-maristas-do-distrito-do-canada/
https://champagnat.org/pt/construindo-redes-encontro-de-animadores-de-pastoral-vocacional/
https://champagnat.org/pt/construindo-redes-encontro-de-animadores-de-pastoral-vocacional/
https://champagnat.org/pt/reuniao-da-comissao-internacional-do-patrimonio-espiritual-marista-3/
https://champagnat.org/pt/reuniao-da-comissao-internacional-do-patrimonio-espiritual-marista-3/
https://champagnat.org/pt/forum-internacional-sobre-a-vocacao-marista-laical-na-provincia-de-estados-unidos/
https://champagnat.org/pt/forum-internacional-sobre-a-vocacao-marista-laical-na-provincia-de-estados-unidos/
https://champagnat.org/pt/a-inovacao-e-o-tema-da-xiii-mensagem-da-comissao-internacional-de-missao-marista/
https://champagnat.org/pt/a-inovacao-e-o-tema-da-xiii-mensagem-da-comissao-internacional-de-missao-marista/

