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A terceira etapa do Fórum Internacional sobre a Vo-
cação Marista Laical consiste na reunião presencial 
que realizar-se-á de 4 a 11 de novembro em Roma. 
O Fórum é uma caminhada de quatro anos (2021-
2024) de reflexão e discernimento compartilhado 
entre leigos, leigas e irmãos. 

Os temas do Fórum são em torno da vocação ma-
rista com ênfase na vocação laical marista, nos iti-
nerários 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 rela-
cionadas à vitalidade do carisma e ao nosso cami-
nho de comunhão como uma Família Carismática 
Global.

Para o Secretário Executivo da Região América Sul, 
Leonardo Soares, o “Fórum é importante espaço de 
diálogo e discernimento, para o qual todas as Uni-
dades Administrativas são convidadas a responder 
a uma série de perguntas sobre a vocação marista 
laical existentes em diferentes partes do mundo, co-
nectando pessoas e potencializando redes, a exemplo 
a Rede Laical da Região América Sul”.

A Região América Sul no 
encontro presencial do 
Fórum internacional sobre 
a Vocação Marista Laical

O NÚMERO DESTE MÊS FOI PREPARADO PELA REGIÃO AMÉRICA SUL
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O Fórum tem como 
tema “Acolher, cuidar, 
viver e compartilhar a 
nossa vocação”. São 
as quatro ações carac-
terísticas do processo 
vocacional, em que 
o Espírito, cada pes-
soa e a comunidade 
interagem, dialogam 
e caminham juntos 
em uma descoberta 
e construção perma-
nentes.

Sobre a 
região améri-
ca Sul
A internacionalidade 
é uma premissa cada 
vez mais fortalecida 
no Instituto Marista. 
Para promover a con-
tinuidade e a susten-
tabilidade da missão 
de educar e evange-
lizar, a nossa atuação 
se encaminha de for-
ma cada vez mais glo-
bal. É com esse viés 
que foi fundada em 
2016 a Região Amé-
rica Sul, que reúne as Unidades Administrativas da 
Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Paraguai, Peru e 
Uruguai. 

O propósito é implementar projetos e iniciati-
vas comuns que fortaleçam o carisma evangeliza-
dor marista, presente no conjunto de obras que 
promovem a vida por meio da educa ção, saúde, 
trabalho social e atuação missionária em todo o 
continente. 

Entre os objetivos, estão o de identificar e desen-
volver lideranças carismáticas e de cuidar das di-
mensões sociais, culturais, ambientais, pastorais e 

econômicas, garantindo a perenidade da missão. 
Esse desenvolvimento sinérgico das unidades tam-
bém visa colaborar para a missão de forma solidá-
ria e com corresponsabilidade, sempre com aten-
ção aos sinais das realidades do mundo para ser 
presença transformadora em todos os espaços de 
atuação marista.

De acordo com o Planejamento Estratégico 2018-
2022, um dos focos da Região é potencializar a 
pertença e a mobilidade de Irmãos e Leigos, desen-
volvendo uma cultura de corpo global. Em 2023 o 
Planejamento será atualizado, mas a vocação de Lei-
gos segue como prioridade.
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ProvíNcia braSil ceNtro-Norte

Cristiane Italmar Pifano de 
Moura Ferraz – Brasil, Per-
nambuco

Sou do Colégio Marista São 
Luís do Recife. O fórum será 
um grande momento de apren-
dizagem e crescimento na mi-
nha vida Marista. Será um 
fortalecimento na fé e na ca-
minhada junto ao Instituto, 
dando continuidade de forma 
fundamentada e significativa ao 
legado deixado por São Marce-
lino Champagnat.

ProvíNcia braSil ceNtro-Sul

Ir. Alison Humberto Furlan – Brasil, Paraná

Sou formador do aspirantado na cidade de Itapajara d’Oeste, esta-
do do Paraná. Juntamente a isso, sou o Irmão Assessor provincial 

do Movimento Champagnat 
da Família Marista (MChFM). 
Aqui na cidade onde resido, que 
tem cerca de 11 mil habitantes, 
os leigos, principalmente do 
MChFM são muito vibrantes, 
e movem a missão Marista com 
muito empenho e alegria, in-
clusive nos ambientes que não 
são Maristas. E auxiliam muito 
na formação dos aspirantes, que 
estão na caminhada para serem 
Irmãos. Uso esse exemplo para 
dizer da importância dos Leigos 

Alguns representantes
no Fórum das Províncias
da Região América Sul
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e Leigas Maristas, que além de viverem melhor, aprimorarem sua fé e vivência em comunidade, são fermen-
to e sal na massa da sociedade, fazendo diferente o que os outros fazem como rotina. 

Minha expectativa é colaborar o máximo que puder com a espiritualidade e vivência do carisma Marista, 
visto que o Fórum é para a vocação Laical e não dos Irmãos. Quero ser presença e auxílio para o que o Ins-
tituto mais solicitar.

João Gabriel Soares Sedrez – Brasil, Paraná

Tenho 31 anos e sou um jovem leigo Marista. Sou um antigo aluno Ma-
rista da província Marista Brasil Centro Sul e minha formação sempre se 
deu dentro da perspectiva da Pastoral Juvenil Marista. Hoje atuo como 
leigo Marista dentro do grupo chamado Laicato Jovem Marista, formado 
por pequenos agrupamentos de leigos jovens pelo território provincial. 
Fiquei muito feliz com a indicação para a minha participação no Fórum 
Internacional e espero levar um pouco das vozes dos jovens que querem 
assumir o compromisso enquanto leigos Maristas e transformar o mundo 
como Jesus de Nazaré, com o olhar maternal e afetuoso de Maria.”

Josmari Pauzer – Brasil, Paraná

Sou leiga Marista do MChFM e atualmente participo da Fraternidade Sagrada 
Família, em Curitiba, há 6 anos. Nas fraternidades compartilhamos fé e vida 
num ambiente de família. Cuidamos da missão, da espiritualidade e da vida 
compartilhada como as três dimensões do carisma Marista. Desde novembro de 
2021, estou como coordenadora do MChFM, na Província.

Conhecer a realidade do laicato da região América Sul é importante para cons-
truirmos caminhos comuns da nossa vocação Marista leiga, ampliando as pos-
sibilidades de trabalharmos juntos em diferentes projetos e ações de formações, 
vida compartilhada e de missão.

ProvíNcia braSil Sul-amazôNia

Eduardo Damiani Pavin – Brasil, Rio Grande do Sul

Tenho 24 anos e moro em Passo Fundo. Minha trajetória com o carisma Marista vem desde a infância, onde 
aos 5 anos de idade iniciei minha vida de estudante no Colégio Marista Conceição. Guiado e amparado 
sempre por meus pais, pude conhecer e vivenciar a experiência na formação integral humano-cristã, bem 
como me identificar-me com os valores propostos por nosso fundador, Marcelinho Champagnat. No 5° ano 
escolar, comecei a participar da Pastoral Juvenil Marista (PJM), com o grupo Bem-Querer, e isso me fortifi-
cou ainda mais a continuar inspirado aos caminhos do carisma Marista. Segui, mais tarde, como Animador 
de grupos da PJM a nível local, e após, fui indicado e assumi, por um ano, o papel de Animador Provincial 
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da PJM. Mais tarde, em 2016, tive a oportunidade 
de representar os jovens Maristas no Encontro Inter-
nacional de Jovens Maristas, em Lyon, na França, o 
que me proporcionou uma experiência incrível, me 
possibilitando ampliar minhas perspectivas perante 
meu projeto de vida em comunhão. 

A importância de uma Rede de Laicato da Região 
América Sul se dá pela possibilidade de podermos, 
enquanto grupos, trabalharmos de forma conjunta 
uma estrutura de laicato voltada para nossa realida-
de local, bem como trocarmos experiências, ideias e 
propostas que reúnam nossas diferenças, igualdades 

e particularidades, a fim de proporcionar diversas formas dife-
rentes de construir um ambiente harmonioso, mesmo perante à 
vasta diversidade que são identificadas nesse sentido.

As minhas expectativas para o encontro do Fórum em Roma se 
dão pela oportunidade e responsabilidade de representar todas as 
pessoas e ideias de nossos Maristas Leigos, tendo como premissa 
o respeito às diferenças e pensamentos que enriquecem sempre 
nossas discussões. Além disso, acredito que será um encontro es-
clarecedor, motivador, sempre abençoado pela força e mística de 
nosso Fundador, Champagnat, às luzes de nossa Boa Mãe Maria 
e Jesus Cristo.”

Ir. Narciso Camatti – Brasil, Rio Grande do Sul

Sou natural de Antônio Prado, Rio Grande do Sul. Aos 16 anos 
de idade conheci os Irmãos Maristas e aos 20 anos fiz os pri-
meiros votos. Na missão marista atuei como professor, na Ani-

mação Vocacional, em 
equipes maristas de refle-
xão e planejamento, além 
de outros serviços. Atual-
mente sou animador da 
Comunidade Marista de Veranópolis, junto ao Recanto Marista 
Medianeira. Vejo no Laicato da Região América Sul uma riqueza 
para o Instituto pela sua contribuição na continuidade da missão e 
no fortalecimento do carisma marista. A realização do Fórum Inter-
nacional Sobre a Vocação Marista Laical para mim é oportunidade 
de vivenciar com intensidade a experiência de vida compartilhada 
entre Irmãos, Leigos e Leigas. Sinto este momento como uma graça 
concedida a cada Marista de Champagnat.”
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Rení Giaretta Oleksinski – Brasil, Rio Grande do Sul

Nasci e moro em Getúlio Vargas, Rio Grande do Sul. Sou viúva, mãe 
de um casal de filhos e tenho uma neta. Meu primeiro contato com 
o carisma marista foi no grupo de jovens. Integrei-me à comunidade 
católica Marcelino Champagnat fundada pelo Irmão Taciano em 1976. 
Na Fraternidade Irmão Taciano, vivo o terceiro momento importante, 
quando aceito comprometer-me mais no seguimento de Jesus, vivendo 
a espiritualidade de Champagnat, na concretização do projeto de vida 
do MChFM. A Rede de Laicato da Região América Sul é a expressão 
do caminho de comunhão com o Instituto que os leigos devem trilhar 
no futuro do Carisma Marista. E, também, contribuir para ser presença 
ousada em todos os espaços de atuação marista, atentos aos sinais das 
realidades do mundo, para promover a missão. Participar do Fórum 
em novembro é uma alegria, uma grande bênção em minha caminhada 
de fé e de leiga marista de Champagnat. Acredito que o convite é para 
sonhar com as outras pessoas de diversos lugares, em comunhão, em 
diálogo, na escuta do Espírito e dos demais maristas. Portanto, sonhar 
juntos, como sonhou Champagnat com os primeiros Irmãos, e seguin-
do sua intuição, para que nossa visão compartilhada de futuro seja o 
início da realidade que Deus quer para nós.

ProvíNcia SaNta maría de loS aNdeS

Ir. Isidro Azpeleta Sebastián - Bolívia

Atualmente sou Delegado da Vida 
Marista para o Setor Marista da 
Bolívia, participo na formação e 
espiritualidade de educadores e jo-
vens. Tenho grandes expectativas 
para esse momento que estamos 
vivenciando. Será um encontro 
a nível mundial marista em que 
partilharemos as belas riquezas 
que cada um traz do seu próprio 
país. Seremos todos iluminados 
para partilhar nas nossas Provín-
cias Maristas a riqueza da vocação 
leiga, a sua identidade e espírito. 
Temos um belo futuro e um te-
souro na Vocação Leiga. Os leigos 
tornam o carisma uma realidade 
na situação concreta de cada país, cada cidade, cada sala de aula, em 
cada criança ou jovem”.
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Jaime Godoy Rivera - Chile

“O meu nome é Jaime Godoy Rivera, vivo em Santiago do Chile e sou o coor-
denador de Evangelização na escola marista de Santiago - Instituto Alonso de 
Ercilla. Tanto pelo meu trabalho na escola como pela minha experiência como 
leigo marista, vivo este tempo do Fórum Internacional da Vocação Leiga Ma-
rista, com muita esperança de que os passos que estamos a dar possam ser capi-
talizados na fase in loco e no trabalho que podemos posteriormente realizar em 
cada unidade administrativa, especialmente no que se refere à nossa identidade, 
ao nosso ser marista e ao discernimento que guia a nossa missão. 

Sinto que o grande dom do Espírito hoje é o apelo a saborear a nossa vocação 
marista em comunidade, com o coração aberto, sem fronteiras, como outrora 
sonhou Champagnat, e o encontro presencial em novembro será um sinal po-

deroso desta comunhão e discernimento que nós, como família carismática global, estamos a assumir para 
a revitalização do carisma”.

Sara Sánchez - Perú

Sou de Lima, Peru, e pertenço à Comunidade de Caná, onde compartilho mi-
nha jornada vocacional como leiga marista com outros leigos e três irmãos que 
nos acompanham; coordeno a equipe de Espiritualidade e Laicado do Setor 
Peru. Creio que a Rede de Leigos da Região nos permitirá criar sinergia em 
torno de vários aspectos relacionados aos processos vocacionais leigos, contri-
buindo assim para a vitalidade carismática de nossa Região a partir das diversas 
esferas em que vivemos nossas vidas. Com relação ao Fórum, acredito que será 
um tempo de graça que o Senhor nos dará para compartilhar a riqueza das ex-
pressões da vocação leiga marista, para continuar sonhando juntos e para dar 
passos concretos que nos permitirão con-
solidar o caminho que tomamos. É um 
tempo que nos pede para estarmos aber-

tos ao Espírito, como Maria.

ProvíNcia cruz del Sur

Adriano López - Paraguai

Vivo em Horqueta. Nós leigos devemos 
acompanhar-nos e cultivar a nossa voca-
ção leiga marista e assim, como uma famí-
lia carismática global, continuar a missão 
que nos foi confiada por São Marcelino.  
O Fórum é um lugar para encontrar, atra-
vés da inspiração do Espírito Santo, luzes, 
formas e maneiras de fortalecer a missão 
leiga marista.
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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 será emitido mensalmente. Cada vez, uma Região diferente irá supervisioná-
lo. A próxima edição será enviada em 31 de outubro. Você pode se inscrever aqui para 
receber Notícias Maristas e COMPARTILHAR.

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.

• Marista em Cruz del Sur trabalha contra o tráfico de 
pessoas

• Presença marista na Nova Caledônia

• UMBRASIL: Na educação habita a esperança – 
Relatório 2021

• Encontro provincial das fraternidades do MChFM

• Encontro das Comunidades Maristas da Amazônia

• Reunião Intercomunitária sobre as vocações 
maristas na América Central

• Curso internacional de formação para líderes 
animadores da vocação marista leiga

• 15 de setembro: Dia Internacional da Democracia

• Encontro de coordenadores e animadores da 
pastoral vocacional

• Assembleia Nacional da Associação Marista São 
Marcelino Champagnat

• Província Norandina propõe um plano de formação 
para professores

www.champagnat.org

#VocacaoMaristaLaical

https://bit.ly/3dPtwpg
https://champagnat.org/pt/marista-em-cruz-del-sur-trabalha-contra-o-trafico-de-pessoas/
https://champagnat.org/pt/marista-em-cruz-del-sur-trabalha-contra-o-trafico-de-pessoas/
https://champagnat.org/pt/presenca-marista-na-nova-caledonia/
file:///Users/giulianodorsi/Qsync/WORK%20IN%20PROGRESS/_LAICOS/BollettinoLaici/17_Settembre_2022/UMBRASIL:%20Na%20educação%20habita%20a%20esperança%20–%20Relatório%202021
file:///Users/giulianodorsi/Qsync/WORK%20IN%20PROGRESS/_LAICOS/BollettinoLaici/17_Settembre_2022/UMBRASIL:%20Na%20educação%20habita%20a%20esperança%20–%20Relatório%202021
https://champagnat.org/pt/as-fraternidaides-da-provincia-cruz-do-sul-se-reunem-presencialmente-apos-dois-anos/
https://champagnat.org/pt/encontro-das-comunidades-maristas-da-amazonia/
https://champagnat.org/pt/reunion-intercomunitaria-sobre-las-vocaciones-maristas-en-america-central-2/
https://champagnat.org/pt/reunion-intercomunitaria-sobre-las-vocaciones-maristas-en-america-central-2/
https://champagnat.org/pt/curso-internacional-de-formacao-para-lideres-animadores-da-vocacao-marista-leiga/
https://champagnat.org/pt/curso-internacional-de-formacao-para-lideres-animadores-da-vocacao-marista-leiga/
https://champagnat.org/pt/15-de-setembro-dia-internacional-da-democracia/
https://champagnat.org/pt/encontro-de-coordenadores-e-animadores-da-pastoral-vocacional/
https://champagnat.org/pt/encontro-de-coordenadores-e-animadores-da-pastoral-vocacional/
https://champagnat.org/pt/assembleia-nacional-da-associacao-marista-sao-marcelino-champagnat/
https://champagnat.org/pt/assembleia-nacional-da-associacao-marista-sao-marcelino-champagnat/
https://champagnat.org/pt/provincia-norandina-propoe-um-plano-de-formacao-para-professores/
https://champagnat.org/pt/provincia-norandina-propoe-um-plano-de-formacao-para-professores/

