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Partilhando

Você tem em mãos uma nova edição do boletim 
“Partilhando”, que nasceu como um meio de tornar 
visível a experiência que vivemos as leigas e os leigos 
maristas nas diversas regiões onde estamos presentes 
como Família Global. O último boletim publicado 
no final de abril foi o número 12, e marcou o pri-
meiro ano desta publicação promovida pelo Secreta-
riado de Leigos e pelo Departamento de Comunica-
ção da Administração Geral.

Neste novo número queremos abordar um tema re-
cente que está dando seus primeiros passos em várias 
Unidades Administrativas: a vinculação do laicato 
ao carisma marista. Um tema que está sendo abor-

dado no processo do Fórum Internacional sobre a 
Vocação dos Leigos Maristas, expresso no terceiro 
de seus objetivos: “Refletir e propor possíveis formas de 
vinculação ao carisma marista”.

Celebramos nestes dias a festa de São Marcelino 
Champagnat. Ele, junto com alguns de seus colegas 
seminaristas, fizeram uma promessa no santuário 
de Fourvière (Lyon) e constituíram o que conhece-
mos como a Sociedade de Maria, da qual surgiram 
os 4 ramos que conhecemos hoje: Padres, Irmãos, 
Irmãs e Irmãs Missionárias. Sabemos, pelos estudos 
de nossos especialistas em patrimônio marista, que, 
apesar de algumas tentativas, naquela época não se 
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concretizou a experiência de um “ramo leigo” desta 
Sociedade.

Depois do impulso que o Concílio Vaticano II deu 
à vida da Igreja e das congregações religiosas em par-
ticular, hoje somos testemunhas de como o carisma 
e a espiritualidade de Marcelino Champagnat inspi-
raram e continuam a inspirar a vocação e a vida de 
muitos leigos e leigas em muitas partes do mundo. 
Um exemplo são as Fraternidades do Movimento 
Champagnat ou outras experiências comunitárias 
com acentuado rosto laical.

Fazendo parte de algumas dessas expressões comuni-
tárias, há pessoas que, “depois de um caminho pessoal 
de discernimento, decidiram viver a espiritualidade e 
a missão cristãs ao estilo de Maria, seguindo a intui-
ção de Marcelino Champagnat” (Em torno da mesma 
mesa, 11). Esses homens e mulheres que passaram 
por um processo claramente vocacional, seguin-
do itinerários desenhados em suas Províncias, com 
acompanhamento pessoal, tornam-se assim maristas 
leigos e leigas.

Em algumas Províncias, esses processos vocacionais 
geraram o desejo de reconhecimento público da vo-
cação marista laical, fazendo um gesto de vinculação 
ao carisma e sendo acolhidos pela Província a que 
pertencem por meio do Irmão Provincial.

Agradecemos às Províncias Norandina, Santa Ma-
ría de los Andes e Ibérica pelo caminho que têm 
percorrido há vários anos e que compartilham co-
nosco neste novo número do boletim “Partilhando”. 
Já está servindo de inspiração para outras Unidades 
Administrativas darem passos semelhantes, com o 
que supõem para o reconhecimento institucional da 
vocação marista laical, e de um compromisso visível 
com a vida e a missão maristas em nossos dias. É 
uma nova expressão do carisma que implica conti-
nuar a caminhar, em comunhão com os irmãos, para 
atualizar desde já a convicção expressa na mensagem 
do XXII Capítulo Geral: “Como Maristas de Cham-
pagnat para um novo começo, cremos que o futuro do 
carisma será baseado em uma comunhão de Maristas 
plenamente comprometidos”.

Retomamos a experiência de Marcelino Champag-
nat e seus companheiros, e os convidamos a con-
tinuar explorando este caminho e poder expressar, 
como eles: “Assumimos este compromisso, não levia-
namente, como crianças, nem por razões terrenas de 
interesse temporal, mas seriamente, depois de madu-
ra reflexão e tendo pedido conselho e ponderado tudo 
diante de Deus, e tão somente para glória de Deus e 
honra de Maria, Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo”.

CARISMA MARISTA
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Vinculação laical ao carisma 
Marista. Província Ibérica

Nem mesmo nos melhores tempos poderíamos so-
nhar que a vida marista cresceria tão fortemente 
entre nós. Hoje temos sessenta leigos e leigas que 
tornaram pública sua vocação e seu compromisso 
de vinculação ao carisma marista na Província 
Ibérica.

A história vem de longe impulsionada pela força 
do Espírito. No documento oficial do XX Capítulo 
Geral, Optamos pela vida, dizia: “Estamos convenci-
dos de que o Espírito da vida nos conduz (irmãos e 
leigos) neste caminho comum. Respeitando as particu-
laridades e os ritmos de cada um, nos comprometemos a 
promover experiências e processos de reflexão conjunta 
que nos levem a aprofundar nossa identidade maris-
ta e a delinear diferentes formas de pertença ao 
Instituto”. Entre as recomendações ao Conselho 
Geral, especificava-se: “Que estude as diversas formas 
de pertença ao Instituto e que, em diálogo com os Pro-
vinciais e seus Conselhos, permita aos leigos viver (ad 
experimentum) diversas formas de compromisso 

marista. A partir dessas experiências, o Conselho Ge-
ral esclarecerá os tipos de vinculação jurídica que pos-
sibilitem, eventualmente, tomar uma decisão no 21º 
Capítulo Geral”.

O 21º Capítulo Geral, em seu documento final, 
afirmou: “reconhecemos e apoiamos a vocação do 
leigo marista. Cremos que é um convite do Espírito 
para vivermos juntos uma nova comunhão de irmãos e 
leigos maristas, trazendo maior vitalidade ao carisma 
marista e à missão em nosso mundo”, e deixou claro 
no documento Em torno da mesma mesa, que a vida 
laical marista é um fato entre nós, embora nos fal-
tem elementos jurídicos para formalizar sua vincu-
lação ao Instituto.

Comissão do laicato marista. Itinerário de vin-
culação 
Em setembro de 2010, foi constituída na Província 
a Comissão do Laicato Marista, que mais tarde pas-
sou a ser Equipe. Entre seus objetivos, o Conselho 
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Provincial indicou-lhe: “Promover e acompanhar 
a vocação laical marista e as novas formas de vin-
culação dos leigos”. A Comissão trabalhou em vá-
rios cursos promovendo a reflexão sobre a vocação 
marista laical e provocando experiências de discer-
nimento sobre ela. No início de 2013 foram cons-
truídos os primeiros esquemas do documento que, 
após consultas e confrontos com pessoas e equipes 
de leigos, foi denominado Itinerário da Província 
Ibérica para a vinculação leiga ao carisma maris-
ta. O Conselho Provincial aprovou esta proposta 
em dezembro de 2013.

O Itinerário de vinculação tem três grandes eixos: 
o discernimento sobre a própria vocação à luz do 
carisma marista, o acompanhamento pessoal de 
quem deseja realizar esse discernimento e o cres-
cimento experiencial nas dimensões do carisma, 
ou seja, na espiritualidade, na missão e a vida em 
comum.

Divulgação e implementação do Itinerário de 
vinculação 
Ao longo de 2014, o Itinerário de vinculação ini-
ciou seu processo de divulgação e implementação. 
Foi apresentado aos Grupos de jovens adultos, às 
fraternidades do MChFM da Província e, claro, aos 
irmãos. Mais tarde também ao pessoal dos centros.

Enquanto isso, estabeleceu-se o diálogo com vários 

irmãos e leigos para formar uma equipe de acom-
panhadores. No início, doze pessoas de lugares 
muito diversos da Província iniciaram um processo 
de formação em acompanhamento para o Itinerário 
de vinculação, preparando materiais sobre os con-
teúdos e as experiências considerados essenciais 
para o discernimento do carisma marista na vida e 
na vocação pessoal.

Primeiras decisões pessoais 
No Itinerário de vinculação, falando do momento 
final, diz: “Quando o itinerário se conclui com o desejo 
de vinculação ao carisma, os participantes são convi-
dados a uma celebração comunitária para celebrar o 
dom de Deus em suas vidas e na vida da comunidade 
marista. Nela, cada um expressa publicamente seu 
compromisso com o carisma marista, por meio de al-
gum tipo de fórmula comum, diante das pessoas que 
os acompanharam. O Irmão Provincial acolhe este 
compromisso, representando toda a comunidade ma-
rista. A partir de então, o leigo marista começa a entrar 
em um diretório provincial”.

Para dar início a este momento final, a Equipe do 
laicato marista e o Conselho Provincial discutiram 
amplamente sobre vários pontos, como a forma de 
receber os pedidos, a memória do processo de acom-
panhamento, a avaliação que deve ser feita de tudo 
isso, o texto da fórmula do compromisso, a celebra-
ção da vinculação...

Uma via de discernimento
A vinculação que grande parte da Comunidade Fourvière 
fez no ano passado foi fruto de um caminho de discernimen-
to. Um caminho vivido em comunidade, compartilhando a 
vida e a fé. Uma caminhada na qual pessoalmente vivo e 
sinto o carisma marista há muitos anos. Mas, sábado pas-
sado foi um dia muito emocionante, por reconhecer-me e 
saber que fui reconhecida no carisma marista. Fomos muito 
acompanhados e apoiados por aquelas pessoas que, de uma 
forma ou de outra, fizeram parte do nosso caminhar. Para 
mim, a vinculação supõe continuar trabalhando minha vo-
cação a partir da missão e seguir educando os jovens, espe-
cialmente os mais necessitados.

Silvia Romero
(Província Ibérica)

PROVÍNCIA IBÉRICA
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Em janeiro de 2015, a Equipe começou a recolher 
as solicitações de pessoas para a vinculação, que 
vinham principalmente das fraternidades do MCh-
FM. O Conselho Provincial recebeu as solicitações 
de leigos e leigas maristas que pediam para serem 
reconhecidos como tais.

Aprofundando no itinerário de vinculação
O itinerário de vinculação tem vários momentos. 
O primeiro é a solicitação feita pelo interessado à 
Equipe do Laicato expressando o desejo de discernir 
sua vocação marista nas etapas que se estabeleçam.

A segunda é uma entrevista que se realiza entre o in-
teressado e uma pessoa da referida Equipe para apro-
fundar este desejo, vendo as motivações, as experiên-
cias que já têm, as áreas do itinerário que puderam 
viver e se tem uma comunidade para continuar cres-
cendo em sua vocação. Pode acontecer que a pessoa 
já tenha vivido tudo o que consta no roteiro, uma 
parte dele, ou mal tenha começado nele. São propos-
tas umas condições prévias para iniciar este itine-
rário em função da idade e do tempo em que se viveu 
em contato com o Marista. Um acompanhamento 
personalizado é oferecido para ajudar a discernir as 
experiências vividas. Pode durar dois ou três anos, de-
pendendo do caminho já vivido por cada pessoa.

No terceiro momento, a Equipe do laicato anali-
sa a processo e envia um relatório ao Conselho 
Provincial para seu estudo. Por outro lado, cada 
candidato escreve uma carta oficial ao provincial 
expressando o desejo de formalizar sua vinculação 
ao carisma marista na Província Ibérica. É o provin-
cial que, em nome do Conselho, aprova o pedido 
apresentado e reconhece como leigo marista aquele 
que o fez.

Em diálogo com os candidatos, a Equipe do Laicato 
Marista e o Irmão Provincial propõem, posterior-
mente, um local e uma data para a celebração da 
vinculação.

Celebração de vinculação
A celebração de vinculação é concebida dentro de 
uma celebração eucarística com vários momentos 
especiais, entre os quais se destacam, no ofertório, 
o compromisso pessoal de vinculação e a entrega 
de uma cruz como sinal e memória e, no final da 
Eucaristia, a consagração a Maria.

Compromisso da vinculação
No momento do compromisso pessoal de vin-
culação se pronuncia esta fórmula:
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Na presença de nosso Deus Pai, nossa Boa Mãe e 
Marcelino Champagnat. 

Depois de um processo de discernimento de mi-
nha vocação cristã vivida no carisma marista de 
Champagnat, eu, ..., desejo e é minha vontade ser 
reconhecido/a como leigo/a marista em nossa Pro-
víncia Ibérica. 

Peço ao Irmão Superior Provincial que seja aco-
lhido/a nesta família e me comprometo cuidar e a 
viver minha fé, compartilhá-la em minha comu-
nidade e com outros irmãos e leigos maristas, e a 
tornar Jesus Cristo conhecido e amado, construin-
do, com o ajuda do Espírito Santo, uma Igreja pro-
fética e mariana.

Caminho do futuro
O documento do nosso Itinerário de vinculação 
afirma claramente que o compromisso laical com o 
carisma implica uma relação mútua de fraternida-
de e de cuidado entre todos os membros da família 
marista provincial. 
O leigo ou leiga marista se compromete a: cuidar 
de sua vocação e espiritualidade; manter uma for-
mação permanente; participar da missão; viver a ex-
periência comutaria marista; manter laços fraternos 

com os demais maristas.
A instituição marista se compromete a: acompa-
nhar sua vida marista; facilitar espaços de vida fra-
terna, incluindo a comunicação da vida da Província 
e do Instituto; propor processos de formação perma-
nente; facilitar espaços de participação na missão; 
convidar para os espaços de crescimento espiritual e 
de compartilhar oração e celebração.

E os compromissos então transbordam para muitos 
outros campos. Juntamente com as múltiplas ativi-
dades organizadas pelas várias equipes e comissões 
provinciais para dinamizar a vida marista de irmãos 
e leigos, a Equipe oferece um acompanhamento 
sistemático das pessoas que se vincularam, bem 
como ações específicas para elas, como assembleias, 
encontros, orações, grupo WhatsApp ou um bole-
tim com notícias próprias.

No momento, um dos grandes desafios que vive-
mos na Província Ibérica é a criação de Comuni-
dades Cristãs Maristas de Referência nas Obras 
(CCMR). Nos locais onde há pessoas vinculadas, 
esta realidade vai tomando forma e estão dando pas-
sos para a sua consolidação e reconhecimento pro-
vincial. Eles e elas lideram as dinâmicas que podem 
dar origem a esta nova realidade que vislumbramos 
com esperança e alegria.

viver segUindo JesUs
Pessoalmente, a vinculação significou para mim uma tomada mais conscientemente da vida em minhas 
mãos, reafirmar que quero viver seguindo Jesus e o que isso implica nas opções de cada dia. Voltar a 
compreender que as atitudes de Maria são o caminho seguro para uma vida esperançosa e com sentido, 

apesar da minha fragilidade.
O processo de preparação foi um tempo de preencher 
minha cabeça e meu coração com o que realmente 
importa, ajudando-me a viver de acordo com o que 
brota de dentro e não me deixar levar pelo que me 
afasta do Bem. Especialmente toda essa preparação 
e a celebração foi um momento de agradecimento 
a todas as pessoas que fizeram parte de minha vida 
marista e que me permitiram crescer seguindo seu 
exemplo. 

Carlos Sánchez
(Província Ibérica)
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1. INTRODUÇÃO
No dia 2 de janeiro de 2003, nasceu a Província de 
Norandina, composta pelas Províncias Maristas an-
teriores da Colômbia, Equador e Venezuela. Com 
o surgimento da nova Província, nascia também a 
integração de diferentes projetos e processos. Nos 
primeiros anos foi possível conhecer mais profun-
damente os planos de formação para leigos, as ex-
periências de missão partilhada e as assembleias do 
laicato que aconteciam, somente para mencionar 
alguns dos projetos que estavam em curso.

Aquele contexto, somado ao reconhecimento do 
Instituto dos Irmãos Maristas, no Capítulo Geral de 
2009, do documento “Em torno da mesma mesa” 
e nele, a vocação Marista leiga, animou a Província 
Marista de Norandina, por intermédio da Comis-
são provincial para o laicato, a organizar diferentes 
níveis de itinerários, que permitiriam aos leigos rea-
lizar um encontro pessoal com Jesus Cristo, através 

do Carisma Marista, herança do Padre Champagnat 
e dos primeiros Irmãos.

Querendo fortalecer o processo de estrutura e or-
ganização acima mencionado, foi convocado o pri-
meiro colóquio vocacional para a Província, com a 
participação de diferentes áreas pastorais, oferecen-
do luzes e orientando a proposta sobre a qual os Ma-
ristas da Província Norandina fundamentaram seu 
processo de discernimento vocacional.

Por outra parte, nascia também para o Instituto Ma-
rista a organização de um Marco de referência para 
o Marista Leigo, que hoje conhecemos como “Ser 
Marista Leigo”.

2. APRESENTAÇÃO
Os itinerários de discernimento vocacional para o 
laicato na Província Norandina pretendem levar, 
como um dom de Deus, a uma transformação inte-

PROVÍNCIA MARISTA NORANDINA

Itinerários de discernimento 
vocacional leigo Marista para a 
vinculação carismática
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rior e a uma maior identificação com Jesus Cristo, 
através do Carisma Marista.

Trata-se de dar uma resposta ao olhar de amor de 
Jesus por cada um, e compreender que a partir desse 
olhar amoroso nasce toda vocação cristã e marista. 
Entendemos, também, que na vinculação carismá-
tica realizada por leigos e leigas, Deus os consagra 
para Si, enquanto eles, por sua vez, professam alguns 
compromissos de viver através de um carisma, uma 
espiritualidade específica, que os conduzirá ao de-
sejo de partilhar a mesma vocação e missão com os 
Irmãos e outros leigos maristas, cada um dentro de 
sua opção de vida cristã.

3. DESTINATÁRIOS 
Para o leigo ou leiga marista que pretende fazer seu 

caminho de acompanhamento, propõe-se um con-
junto de critérios:

•	 Pessoas maiores de idade;
•	 Viver cristãmente e se identificar com o Ca-

risma Marista;
•	 Pertencer a uma comunidade de vida e 

oração Marista – comunidade de referência 
que acompanha seu processo;

•	 Participar ativamente do projeto comunitá-
rio de sua comunidade de vida;

•	 Ter participado e vivido processos e experiên-
cias em relação com a vida e missão marista 
pelo menos por quatro anos, na qual podem 
ter tido um vínculo de trabalho, porém, em 
todo caso, tenham participado de maneira 
contínua em sua comunidade de vida;

•	 Desejar partilhar a vida e a fé com outros que 

maria, mUlher leiga, minha inspiração
Em 2016, Nossa Senhora de Fourvière visitava min-
ha cidade. Ela, a Boa Mãe, tem sido minha inspiração 
como filha, mulher e mãe; seu constante “SIM”, ca-
minhando ao lado de Jesus, iluminou muitas situações 
em minha vida. Agora, chegava à minha cidade natal, 
Pasto, como “la Morenita”, o que encheu meu coração 
de profunda alegria. Sua visita nos trouxe esperança 
diante das dificuldades de saúde de minha mãe, que 
após sua presença, sentiu que ela agiria em sua vida. 
Faço esta introdução porque seu SIM e sua visita fo-
ram a luz para consolidar definitivamente minha en-
trega vocacional a uma vida de serviço e me vincular 
como leiga ao carisma marista.
Este foi um dos passos mais importantes da minha 
vida, sinto que caminhar incondicionalmente em pro-
funda união com Jesus e a serviço dos outros faz senti-
do a nossa vida, assim queria Champagnat. Sou mari-
sta desde pequena, fui educada com os irmãos e tive a 
felicidade de tê-los como professores. O que sou devo 
a Deus, à minha Boa Mãe, à comunidade marista, aos 
meus pais, à minha filha e à minha comunidade de 
referência, Nossa Senhora de Fourvière, que são e serão 
a melhor fonte de inspiração e compromisso. Amo a 
vocação que Deus escolheu para mim. 

Mónica Rocío Arteaga Hoyos
(Prov. Norandina)
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estão vivendo processos semelhantes;
•	 Contar com o apoio da família.
•	 Estar disposto a exercer papéis de animação 

e responsabilidade futuras.

4. O CAMINHO: ITINERÁRIO VOCACIO-
NAL 
O caminho de discernimento vocacional está orga-
nizado para que cada leigo que o trilha, caminhe 
junto com um acompanhante, que pode ser um Ir-
mão, um leigo Marista, um sacerdote ou religioso(a) 
de outra congregação, desde que seja aprovado por 
uma equipe provincial de animação laical.

Para o leigo que deseja fazer sua vinculação, a pri-
meira coisa que deve fazer é escrever uma carta, na 
qual faz sua apresentação e conta sobre as motiva-
ções e interesses para iniciar seu processo de discer-
nimento.

A equipe provincial para o laicato faz a reflexão e 
o discernimento dos candidatos, assim como dos 
acompanhantes. Uma vez que eles sejam definidos, 
realiza-se uma oficina de informação e aprofunda-
mento do itinerário.

A fichas que acompa-
nham o itinerário tratam 
as seguintes dimensões: 
humana, cristã e marista. 
Propõe-se que as etapas 
sejam realizadas incial-
mente de maneira indivi-
dual e, depois, partilhadas 
com o acompanhante. 
Durante o processo há 
duas atividades forma-
tivas, preparadas para 
serem partilhadas com 
outros leigos e leigas que 
estão realizando o mesmo 
processo, além de dois 
momentos chamados “pa-
radas no caminho”, para 
partilhar com o represen-
tante nacional do laicato. 
Em todo caso, cada uma 

das ferramentas propostas deve ajudar os candidatos 
a realizarem seu projeto pessoal de vida.

Uma vez concluída a última ficha, terá início a rea-
lização da ficha denominada “La Valla”, que é fei-
ta conjuntamente entre acompanhante e acompa-
nhado, e depois enviada ao representante nacional, 
que por sua vez a remete ao Secretariado Provincial, 
onde fica como confirmação da vinculação do leigo.

Em seguida, a equipe provincial para o laicato apre-
senta ao Conselho provincial os candidatos para se-
rem vinculados. Uma vez aprovados, organiza-se as 
datas para a Missa de vinculação, durante a qual se 
utiliza a fórmula aprovada para a referida vincula-
ção.

Na Província Norandina, a vinculação do leigo ma-
rista acontece com a presença do Ir. Provincial ou de 
seu Delegado, e terá duração de três anos, ao final 
dos quais acontece a sua renovação.

No momento, encontra-se em processo de discerni-
mento o número de vezes desta renovação e a vincu-
lação perpétua, para sempre.

5. DESCRIÇÃO DO 
SÍMBOLO
A cruz, que temos usa-
do para a vinculação 
carismática, é parecida 
com a dos Irmãos em 
suas medidas, e foi dese-
nhada para conectar-se 
tanto com a dos Irmão 
como com a de outros 
leigos, como um símbo-
lo que gera família. Na 
parte inferior está escri-
to Maristas, que lem-
bra não somente nossa 
origem, mas também o 
vínculo especial que nos 
une à Sociedade de Ma-
ria. Lembremos que é 
ali que surge a primeira 
intuição para o laicato 
marista.
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No centro está gravado a assinatura de Champagnat, 
assim como deve estar gravada em nossos corações e 
mente a herança recebida.

O cordão original é nas cores banca e azul, cores 
marianas, e simboliza o cordão umbilical que une a 
mãe ao seu filho, ao mesmo tempo indica que mãe e 
filho sempre estarão em conexão especial.

Finalmente, o material de que é feita a cruz é muito 
simples, pois quer ser a lembrança da simplicidade, 
da humildade e modéstia a que estamos chamados 
a viver.

6. IMPLICAÇÕES 
A vinculação do laicato marista na Província signifi-
ca tem vários significados:

•	 Reconhecimento real da vocação Marista lai-
cal.

•	 Compromisso com a formação do laicato.
•	 Formação de acompanhantes vocacionais 

para o laicato (Irmãos e Leigos).
•	 Apoio econômico.
•	 Abertura a novos rostos do Carisma.

Por parte do laicato:
•	 Reconhecimento que é um chamado do 

coparticipante e 
responsável pelo 
carisma marista
Reconheço que o Senhor me 
encheu de um mar de bênçãos 
na vida, sou grato e vivo com o 
compromisso de germinar todo 
aquele amor e bênçãos que Ele 
derramou em minha vida.
Fiz meus estudos no Colegio 
Nuestra Señora de Chiquin-
quirá, em Maracaibo. Conhe-
ci de perto a vida dos Irmãos 
Maristas que ali compartilha-
vam e dentro dos Movimentos 
Juvenis (REMAR). Aprendi a 
viver em comunidade e a en-
contrar Deus lendo as necessi-
dades do meu redor e respon-
dendo a elas.
Aos 16 anos, ingressei no po-
stulado Marista na Venezuela 
e percorri um caminho de 19 
anos como Irmão Marista. Os 
chamados e minhas escolhas 
me levaram a sair e a constitu-
ir uma família. Tenho esposa 
e uma filha de 11 anos que são 
minhas bênçãos e com elas vivo 
o chamado de Deus para con-
struir uma família e continuar 

construindo o Reino de Deus 
aqui e agora.
Ser marista tem sido, desde a 
infância, meu caminho e razão 
para viver minha essência como 
seguidor de Jesus, hoje com 
minha família, junto com min-
ha comunidade leiga e depois de 
minha vinculação pública ao ca-
risma, continuo buscando sem-

pre a vontade de Deus, tentando 
construir uma nova maneira de 
ser marista como leigo e dentro 
de uma realidade onde os Irmãos 

não estão presentes há mais de 
10 anos. Por isso me sinto co-
participante e responsável pelo 
Carisma Marista nestas terras de 
Paraguaná, Punto Fijo, Estado 
de Falcón, Venezuela. E tento 
ser todos os dias um testemunho 
do seu amor em mim, na min-
ha família e na realidade que me 
rodeia.

Próximos dos 100 anos de 
vida marista na Venezuela, 
sinto mais do que nunca o 
compromisso de reviver o ca-
risma, de seguir Jesus como 
Marista de Champagnat e 
de semear nessa geração a 
semente do amor de Deus e 
do Legado de São Marcelino. 
Minha vinculação ao cari-
sma na Província Norandina 
me convida a renovar meu 
compromisso de seguir Jesus, 
de assumir a responsabilida-
de pelo futuro do carisma, 
procurando atualizá-lo com 
humildade, simplicidade e 

modéstia sob a proteção de Nos-
sa Boa Mãe.

Andrés González
(Prov. Norandina)
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Senhor vivido através de um Carisma.
•	 Crescimento pessoal, cristão, Marista e fami-

liar.
•	 Uma nova maneira de ser comunidade de 

referência.
•	 Novos rostos para o Carisma ao assumir 

apostolados e missão como leigos entre os 
mais vulneráveis em novos lugares.

•	 Um novo modo de ser e fazer Igreja.

7. DESAFIOS
•	 Seguir avançando na compreensão do que 

significa a vinculação carismática do leigo.
•	 Buscar mecanismos para vender o temor de 

alguns leigos e realizar o itinerário.
•	 O plano de formação permanente para os 

leigos vinculados e sua vinculação perpé-
tua.

•	 Consolidação de uma estrutura para os vin-
culados.

•	 Pastoral vocacional Marista e os possíveis no-
vos rostos para o Carisma Marista.

Claudia A. Rojas Carvajal
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LAY MARIST VOCATIONPROVÍNCIA SANTA MARÍA DE LOS ANDES

A experiência de Vinculação ao Carisma é a expe-
riência vivida pelos membros da Comunidade Caná, 
do Setor Peru.

Caná surge como resultado da experiência de for-
mação conjunta do ano de 2009, promovida pelo 
Secretariado dos Leigos na América do Sul, e inicia 
seu caminho à luz dos “Itinerários de crescimento 
na vocação marista laical”, aprovados pelo Conse-
lho Provincial de então. Esses Roteiros contemplam 
quatro etapas: Convite, Iniciação, Aprofundamento 
e Vinculação.

Atualmente, Caná é formada por 8 leigos e 3 irmãos 
(os irmãos fazem parte da comunidade desde o iní-
cio); sete leigos da comunidade estão vinculados 
desde 2018.

O caminho da comunidade de Caná, como o de ou-
tras comunidades maristas leigas, é o caminho de 
outras pessoas que escolheram viver sua vocação de 
seguimento de Jesus a partir do carisma marista; é 
uma resposta pessoal que se vive em comunidade.

Estando na etapa de Aprofundamento, em 2017 ini-
ciou-se um processo de reflexão sobre a possibilida-
de de dar o passo para a etapa de Vinculação. Por ser 
a primeira experiência na Província, foi necessário 
refletir sobre alguns temas relevantes como: o signi-
ficado, o alcance e os compromissos da Vinculação, 
a fórmula do compromisso, a pessoa que recebe o 
compromisso. Este processo foi realizado ao longo 
de vários meses em que houve espaços de diálogo 
em chave de discernimento, momentos de oração e 
de retiro; contou com a presença e as contribuições 
de alguns Irmãos e se manteve uma estreita comuni-
cação com o Secretariado de Leigos.

Eis alguns pontos que foram definidos durante este 
processo: 

• A vinculação é ao carisma.
• Ocorre num contexto de resposta vocacional, 

fruto de um processo de crescimento; é expres-
são de uma opção pessoal de viver o seguimento 
de Jesus a partir do carisma marista.

• O compromisso de vinculação é recebido pelo 
Irmão Provincial.

Experiência de vinculação ao carisma: 
Província de Santa Maria de los Andes
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o qUe significoU viver esses anos de vincUlação?
Começo essas linhas agradecendo ao Senhor pela herança carismática marista recebida do Padre Cham-
pagnat e que nestes anos de vinculação posso expressar a alegria que sinto em viver junto com meu espo-
so e meus irmãos da Comunidade Caná o imenso amor que Deus tem para mim e a mão forte de Maria 

que me apoia no meu dia a dia.
Viver a fraternidade, crescer juntos no conhecimento do cari-
sma, colocar os dons a serviço do irmão ou irmã, o abraço, a 
oração e o apoio mútuo, são as características mais marcantes 
que experimento no meu caminhar comunitário.
Uma frase “Façam o que Ele lhes disser”, o mandato de Ma-
ria, encoraja minha vocação e compromisso laical.
Vincular-me significa me comprometer com a obra de Deus, 
viver na alegria e continuar crescendo em minha vocação de 
leiga marista, compartilhando os sonhos e os desejos do Insti-
tuto, colocando-me a serviço no crescimento e na difusão do 
carisma e da missão, especialmente em animar e acompanhar 
o caminho dos meus irmãos das outras comunidades leigas 
do meu Setor.

Sonia Pichilingue
(Santa María de los Andes)

• Esse compromisso se renova a cada dois anos.
• A fórmula do compromisso é a que foi apresen-

tada ao Irmão Provincial para sua aprovação.
• O sinal desse compromisso: um denário (anel 

com uma dezena do terço).
Posteriormente, foi apresentado um relatório ao Ir-
mão Provincial dando conta do processo dos leigos, 
juntamente com a carta pessoal de cada um, dirigida 
ao Irmão Provincial, solicitando passar para a Etapa 
de Vinculação.

O compromisso de Vinculação ao Carisma foi rea-
lizado durante a Eucaristia de encerramento da 
Primeira Assembleia das Comunidades Maristas 
Laicais. Estiveram presentes o Irmão Provincial, o 
Diretor do Secretariado para os Leigos e outros Ir-
mãos próximos do processo e do caminho dos leigos:

• Um irmão da comunidade apresentou os leigos 
e as leigas que queriam dar este passo, falou do 
caminho percorrido, do qual foi testemunha.  

• Os leigos e as leigas expressaram seu compro-
misso de Vinculação ao Carisma seguindo a se-
guinte fórmula:

Na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, 
Eu, …… junto a meus irmãos da comunidade de 
Caná, antes do senhor, Irmão Provincial, e de acor-
do com o “Itinerário de crescimento da vocação 
marista laical” da Província de Santa Maria de los 
Andes, comprometo-me por dois anos a:
Acolher os apelos do carisma e vivê-los no segui-
mento de Jesus, a partir da minha realidade de lei-
go/a marista. 
Cuidar do meu próprio processo de crescimento 
pessoal e comunitário.
Contribuir para a consolidação do movimento lai-
cal marista, dando testemunho da minha vocação. 
Acompanhar criativamente o caminho de outras 
comunidades leigas maristas. 
Viver minha vocação e vida cotidiana com sentido 
de missão.
Abençoa, Boa Mãe, o meu compromisso e acom-
panha a minha caminhada.
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a experiência de vincUlação é Um presente
A vinculação ao carisma marista foi uma decisão muito importante dentro do itinerário da minha vo-
cação laical, uma decisão refletida, rezada pessoalmente e com minha comunidade Caná, iluminada por 
Jesus e Maria.
A experiência de vinculação é um presente recebido pelo dom da vocação laical, é uma resposta ao cha-
mado e à presença amorosa de Deus, é um compromisso grato que assumo no seguimento de Jesus, à 
maneira de Maria e Marcelino, no carisma que me apaixona, refletido na minha vida de fé, nas relações 
familiares e de trabalho.

Compartilhar o caminho com meus irmãos e irmãs da comunidade 
anima e fortalece a experiência de comunhão, a vivência da fé e da 
própria vocação com sentido de missão, com ênfase na promoção 
de vocações laicais, acompanhando a jornada de outros leigos ma-
ristas, comunidades laicais e o fortalecendo o movimento laical no 
setor Peru.
Esta experiência me leva com alegria e convicção a continuar reno-
vando a primeira promessa de vinculação.
Gratidão a Deus por seu amor misericordioso, à Boa Mãe por nos 
conduzir a Jesus neste atraente caminho. A Marcelino por nos con-
tagiar com seu sonho e aos Irmãos Maristas por seu testemunho, 
por nos acompanhar e nos encorajar.
Feliz por ser Marista de Champagnat!

Eliana Rojas
(Santa María de los Andes)

• O Irmão Provincial acolheu o compromisso ex-
presso pelos leigos e pelas leigas, e os/as encora-
jou a continuar neste processo vocacional. 

A renovação do compromisso de Vinculação ao Ca-
risma foi feita em 2020 e será feita novamente neste 
ano. 

Algumas implicações que traz a Vinculação ao Ca-
risma:

• Em primeiro lugar, o reconhecimento da exis-
tência de uma vocação marista leiga, como dom 
de Deus, que requer meios e espaços adequados 
para crescer. 

• É validada a necessidade de seguir um itinerário 
que possibilite o crescimento da vocação leiga 
marista, no nosso caso, o Itinerário aprovado 
pela Província. 

• Esta vocação leiga marista contribui para a revi-
talização do carisma a partir de uma perspectiva 
laical. 

• Implica, também, o reconhecimento de que vi-
vemos este itinerário vocacional em comunhão 
com o Instituto Marista. 

• Para os leigos vinculados, implica um maior 
compromisso de assumir o próprio processo 
pessoal, de testemunhar a vida marista nos di-
versas ambientes em que nos encontramos, de 
disponibilidade para a missão.

• Também, um maior compromisso com a vita-
lidade da comunidade, com o cuidado mútuo 
e com o cuidado e a proximidade com outras 
comunidades. 

• Para a Província, gera o compromisso de acom-
panhar a vocação laical e a fortalecer os laços 
entre os irmãos e as vocações leigas. 

Agradecemos a Deus pelo dom recebido como um 
tesouro precioso; agradecemos às nossas famílias que 
nos acompanham e fazem parte do nosso caminho; 
agradecemos aos Irmãos que acompanham e incen-
tivam este caminhar vocacional marista laical.
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Onde estamos agora no processo 
do Fórum Internacional?

Estamos chegando à parte final da segunda etapa do 
Fórum Internacional sobre a Vocação Marista Lai-
cal. Esta etapa incluiu o estudo e aprofundamento 
em cada Unidade Administrativa dos temas propos-
tos pelo Fórum, a nível pessoal e comunitário. A di-
nâmica foi realizada em pequenos grupos compos-
tos por irmãos, comunidades mistas, leigos e leigas 
vocacionados, fraternidades do MChFM e outros 
movimentos. 

Em algumas Unidades Administrativas, um fórum 
Provincial/Distrital, ou um evento similar, já acon-
teceu, em presença ou de forma vitual, com a par-
ticipação de representantes da fase local. Em outras 
Unidades, esta atividade será desenvolvida nas pró-
ximas semanas. Cada UA está organizando esta ex-
periência de acordo com sua própria realidade.

Além disso, nesta etapa 2, os três representantes 
escolhidos pela Província, dois leigos e um irmão, 
foram indicados para participar do Fórum Interna-
cional, que realizar-se-á, em presença, em novembro 
de 2022, em Roma, e em novembro de 2024, de 
maneira virtual. 

A atual etapa do Fórum termina em 30 de ju-
nho de 2022, data em que as Equipes Provin-
ciais de Animação dos Leigos e Leigas envia-
rão ao Secretariado dos Leigos suas respostas 
às perguntas de cada um dos objetivos, repre-
sentando o resultado da reflexão feita em nível 
local e provincial.

Raúl Amaya 
Diretor do Secretariado dos Leigos
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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 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 27 de junho, coordinado pela Região Arco Norte. 

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.

• Corrida Solidária das Escolas Maristas da África do 
Sul

• Abertura do Ano Vocacional Marista

• Champagnat Global: O que faz uma escola ser 
marista?

• Maristas promovem o combate à violência sexual 
infantojuvenil

• Igniculus: Histórias de Montagne Hoje

• 22 de maio: Dia Internacional da Biodiversidade

• 21 de maio – Dia Mundial da Diversidade Cultural 
para o Diálogo e o Desenvolvimento

• 20 de maio, aniversário do nascimento de São 
Marcelino Champagnat

• Potencial Humano – XIV mensagem da Comissão 
Internacional de Missão Marista

• Começa o programa de formação para líderes 
maristas

• Programa de formação para líderes maristas

www.champagnat.org

#VocacaoMaristaLaical

https://champagnat.org/pt/corrida-solidaria-das-escolas-maristas-da-africa-do-sul/
https://champagnat.org/pt/corrida-solidaria-das-escolas-maristas-da-africa-do-sul/
https://champagnat.org/pt/abertura-do-ano-vocacional-marista/
https://champagnat.org/pt/champagnat-global-o-que-faz-uma-escola-ser-marista/
https://champagnat.org/pt/champagnat-global-o-que-faz-uma-escola-ser-marista/
https://champagnat.org/pt/maristas-promovem-o-combate-a-violencia-sexual-infantojuvenil/
https://champagnat.org/pt/maristas-promovem-o-combate-a-violencia-sexual-infantojuvenil/
https://champagnat.org/pt/igniculus-historias-de-montagne-hoje/
https://champagnat.org/pt/22-de-maio-dia-internacional-da-biodiversidade/
https://champagnat.org/pt/21-de-maio-dia-mundial-da-diversidade-cultural-para-o-dialogo-e-o-desenvolvimento/
https://champagnat.org/pt/21-de-maio-dia-mundial-da-diversidade-cultural-para-o-dialogo-e-o-desenvolvimento/
https://champagnat.org/pt/20-de-maio-aniversario-do-nascimento-de-sao-marcelino-champagnat/
https://champagnat.org/pt/20-de-maio-aniversario-do-nascimento-de-sao-marcelino-champagnat/
https://champagnat.org/pt/potencial-humano-xiv-mensagem-da-comissao-internacional-de-missao-marista/
https://champagnat.org/pt/potencial-humano-xiv-mensagem-da-comissao-internacional-de-missao-marista/
https://champagnat.org/pt/comeca-o-programa-de-formacao-para-lideres-maristas/
https://champagnat.org/pt/comeca-o-programa-de-formacao-para-lideres-maristas/
https://champagnat.org/pt/programa-de-formacao-para-lideres-maristas/

