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Atividades da Comissão de Vida Religiosa 

Um pouco antes de começar o Ano 
de Espiritualidade, já a Comissão 
tinha feito algumas atividades re-

lacionadas com o livro Água da Rocha. E 
o mesmo acontece depois do seu encer-
ramento. Isto é absolutamente normal. 
O Ano de Espiritualidade termina, mas 
a espiritualidade continua viva e somos 
chamados a alimentá-la sempre.

Pode ser interessante olhar alguns qua-
dros sem pretensão nenhuma de tirar 
conclusões. Mas tão só como curiosi-
dade e informação A Comissão realizou 
em relação com o ano de espiritualida-
de exatamente 59 ações. Essas ações 
distribuíram-se em três grandes blocos: 
Retiros, Seminários, Apresentações (Con-
ferências).

Os números foram assim distribuídos: 12 
retiros; 10 Seminários; 37 Apresentações. 

Se consideramos a ação da Comissão 
por continentes teríamos estes números: 
Ásia: 21 ações; África: 11 ações; Améri-
cas: 14 ações; Europa: 13 ações.

O maior número de ações na Ásia não 
significa necessariamente um maior nú-
mero de países visitados. De fato só nas 
Filipinas foram feitas 17 ações por altura 
da celebração dos 60 anos da Província. 
Esse jubileu coincidia com o Ano de Es-
piritualidade.

O único continente que a Comissão não 
visitou foi a Oceania.

Os retiros, embora cada membro da 
Comissão tenha o seu estilo, no que me 
diz respeito, tinham uma estrutura estan-
dardizada: além dos vários momentos de 
oração, com exposição do Santíssimo 
ao fim do dia, havia sempre duas confe-
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Participantes do XXi capítulo
Membros e convidados - 85 irmãos e 10 leigos

rências. A da manhã para apresentar 
um capítulo de Água da Rocha; a da 
tarde para estudar um tema presente 
no livro. Temas como Maria, O Espí-
rito Santo, a Eucaristia, Champagnat, 
Apostolado, Comunidade e comu-
nhão, Fé, Esperança…não podiam 
faltar. Era um modo de aprofundar 
esses temas. Embora esses temas 
aparecessem também nos Seminá-
rios, a perspectiva de abordagem era 
diferente: no retiro eram vistos sem-
pre mais sob uma perspectiva orante; 
nos seminários, sob uma perspectiva 
de pesquisa e de estudo.

O livro levantou um entusiasmo 

considerável em toda a Congre-
gação. Mas o que se fez no Ano 
de Espiritualidade foi apenas um 
primeiro momento para melhor co-
nhecer e rezar o livro Água da Ro-
cha. Ficam os anos vindouros agora 
a esperar que esses temas sejam 
aprofundados tanto na perspectiva 
de oração como de estudo, para 
que a Espiritualidade Marista seja 
consolidada, mais amada e mais 
conhecida. O livro Água da Rocha 
não deve ser esquecido para além 
deste ano. A Espiritualidade Marista 
que ele nos apresenta é muito rica. 
Como maristas, Irmãos e Leigos 
temos o dever de descobrir novos 

caminhos, novos rios que nos mos-
trem essa riqueza sob todas as suas 
facetas.

As 59 atividades que a Comissão re-
alizou são apenas um começo. O ca-
minho foi aberto. Devemos continuar 
a explorá-lo, na fé. É bem o convite 
que se encontra no próprio livro no 
segundo capítulo: caminhemos na fé. 
É um desafio. Seremos capazes de 
enfrentá-lo?

_________________
Teófilo Minga
Secretário da Comissão de
Vida Religiosa.

Estatística sobre a participação em capítulos
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Um coração, uma missão
30 de julho de 2009 Notícias Maristas

Fórum marista europeu sobre 
"A Evangelização e a promoção dos mais abandonados"

Por iniciativa da Conferência ma-
rista da Europa (CEM), um Fórum 
marista sobre a « Evangelização 

e a promoção dos mais abandonados 
» foi promovido, na residência marista 
de Valladolid, Espanha, entre os dias 
2 e 5 de julho último, congregando 70 
Irmãos e leigos provenientes das cinco 
Províncias maristas da Europa.

O objetivo do encontro era o de apro-
fundar nossas relações e nossos laços, 
enquanto maristas da Europa, a serviço 
dos jovens, especialmente dos menos 
favorecidos, e de refletir juntos sobre 
os meios para melhor desenvolver e 
relançar nossa missão.

Este fórum era uma continuação dos 
encontros precedentes, relativos às 
obras sociais (Guardamar 2005) e “Um 

coração, uma missão” (Guardamar e 
Mendes, 2007).

A primeira parte do fórum foi dedica-
da a uma reflexão sobre a realidade e 
as necessidades dos jovens de hoje, 
no contexto europeu. Para ajudar-nos 
lançamos mão de duas dinâmicas: pri-
meiro, um grupo de jovens da Universi-
dade de Alcalá de Henares apresentou 
diversos tipos de expressões próprias 
dos jovens; depois, grupos de trabalho 
temáticos animados pela Província de 
l’Hermitage.

Na segunda parte, foi partilhada uma 
grande variedade de experiências ma-
ristas. Trata-se de respostas atuais 
às necessidades dos jovens mais ne-
cessitados, oferecidas no contexto 
das escolas, dos projetos sociais e 

da educação não-formal. A ONG es-
panhola “Solidariedade, Educação e 
Desenvolvimento” (SED) assim como 
a “Fundação marista de solidariedade 
internacional” (FMSI), de Roma, foram 
apresentadas como organizações ma-
ristas de solidariedade.

Finalmente, num terceira parte, os par-
ticipantes foram convidados a se reuni-
rem por Províncias, para partilhar suas 
reflexões e apresentar propostas adap-
tadas ao respectivo contexto provin-
cial. As conclusões foram apresentadas 
na solene assembleia eucarística.

Na opinião dos participantes, o en-
contro foi encorajador, realizado com 
grande espírito de família e simplicida-
de marista, trouxe esperança e abriu 
novas pistas para o futuro.
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Escola Universitária 
Luis Vives de Salamanca 
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Curso de Documentação Champagnat

No dia 3 de julho último, termi-
nou o Curso de documentação 
Champagnat (Ciclo A), com du-

ração de 200 horas, organizado pelo 
Instituto de Estudos Maristas (IEM), 
na Escola Universitária ‘Luis Vives’, de 
Salamanca. O curso teve um caráter 
em parte presencial, com apoio de 
uma programação ‘on line’ e com me-
todologia CEPAM de pesquisa pessoal 
e grupal, sendo supervisionado pelo 
Irmão Fernando Hinojal Citores, da 
Província marista Mediterrânea.

Professores e interessados na temáti-
ca, procedentes de diversas províncias 
européias, se encontraram por uma se-
gunda vez, em Salamanca, nos dias 1, 2 
e 3 de julho de 2009, para realizarem as 
últimas sessões presenciais do curso, 
iniciado nos dias 6 e 7 de março. O 

próximo curso 2009-2010 dará conti-
nuidade com a oferta do Curso de docu-
mentação Champagnat (Ciclo B) ao qual 
podem inscrever-se novos membros.

A avaliação foi muito positiva por 
oportunizar maior conhecimento e 
aproximação à pessoa de Marcelino 
Champagnat e a seu contexto, através 
de seus escritos e de documentos 
maristas complementares. Assim o ex-
pressou um participante: “Conhecer 
as cartas de Marcelino significou para 
mim descobrir uma serie de aspec-
tos novos dele, revitalizar e avivar a 
missão marista. Além disso, foi uma 
aproximação que não se faz sozinho, 
mas em grupo, e cada um a partir de 
sua realidade, suas intuições e sensi-
bilidade. Demonstrou como o rosto de 
Marcelino continua atual.”

Férias 2009
O escritório de Comunicações do Instituto ficará fechado nas próximas semanas, por causa do período de férias em 
Roma. Durante esse período, as atualizações no site www.champagnat.org serão reduzidas. O próximo número de 
Notícias Maristas será publicado no dia 20 de agosto.

A força do espírito de família con-
grega todos aqueles que vivem o 
carisma marista como uma nova 
família de seguidores de Cristo do 
jeito de Maria. A mesa de La Valla é 
um símbolo do relacionamento que 
nos une. 

A comunhão entre leigos e irmãos 
contempla e enriquece nossas vo-
cações específicas e os diferentes 
estados de vida. Não só há lugar 
na mesa para todos, como também 
precisamos estar um ao lado do 
outro. 

Essa partilha exige tempos em co-
mum. As pessoas reúnem-se ao 
redor da mesa para conversar, rir e 
estar juntas. É preciso buscar esses 
momentos e espaços de comunica-
ção em profundidade, encontros de 
qualidade que nos unam no essen-
cial. Assim, compreenderemos as 
diferentes formas de pensar e agir, 
aceitando os próprios limites e os 
dos outros em um clima de autênti-
ca fraternidade.

a mesa de 
La Valla…

A Vocação dos Leigos Maristas 
de Champagnat, 78-80

Em torno da 
mesma mesa


