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Um serviço que ainda não completou 2 anos

No dia 20 de maio de 2008, coinci-
dindo com a festa do aniversário 
de nosso Fundador, nascia também 

o boletim "Notícias Maristas". Hoje, publi-
camos a edição 
nº100, umas 
semanas antes 
de completar 
dois anos de 
existência. Pas-
sou o tempo e 
nós com ele, 
mas deixan-
do pegadas e 
t ransmi t indo 
notícias da vi-
da institucional. 
Durante quase 
dois anos, mar-
camos presen-
ça nas comuni-
dades, nas fra-
ternidades e na 
casa de mais de 
4.000 assinantes que, semanalmente, nos 
recebem com pontualidade. O crescente 
interesse demonstrado por este noticiário 
eletrônico marista foi um dos motivadores 
da prontidão no atendimento desse en-
contro semanal.

Herdeiro de “Últimas Notícias”, o boletim 
começou com novos desafios. Vestiu-se 
com um formato de perfil mais profissional, 
incluindo a cor como elemento imprescin-
dível de sua imagem. Foi editado em forma-
to digital e entrou na casa dos leitores me-
diante uma subscrição gratuita, através da 

internet. Foi preciso encontrar uma fórmula 
técnica para que a geração fosse rápida e 
alcançasse prontamente os destinatários. 
São desafios técnicos muito presentes, 

mas permane-
cem ocultos na 
complexa engre-
nagem virtual da 
rede global.

A rica fonte de 
informação é a 
vida marista de 
todo o mundo. 
NM apresenta 
um rosto inter-
nacional por sua 
confecção em 
quatro línguas e 
pela procedên-
cia dos conteú-
dos. As notícias 
que dão corpo 
às “Notícias Ma-

ristas” procedem da web www.champagnat.
org  mas, as janelas abertas de suas pági-
nas, através de seleção semanal, consti-
tuem seu complemento. Entregamos 854 
cópias em inglês; 2.486, em espanhol; 599, 
em português; e 503, em francês. Total: 
4.456.

Ao agradecermos a constante acolhida que 
os subscritos e nossos leitores dão a NM, 
louvamos a Deus, Maria e Champagnat 
pelo dom do carisma marista que suscita 
tantas boas notícias, no mundo inteiro.
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“Em torno da mesma mesa”
A vocação dos leigos maristas de Champagnat

A estrutura do documento é relati-
vamente simples: além da Apre-
sentação e da Introdução, o livro 

consta de seis capítulos, seguidos por 
uma Carta Aberta ao mundo marista. 
O livro termina com uma série de per-
guntas referidas a cada capítulo com o 
título “Guia de Trabalho”.

Com a ajuda do que eu chamo questões 
estruturais, podemos apresentar a es-
trutura geral do livro. Assim, o capítulo 
1 tenta responder à pergunta: “quem é 
o leigo marista?”. Por outras palavras, 
quando é que alguém, homem ou mu-
lher, pode ser considerado leigo maris-
ta. Os capítulos 2, 3 e 4 respondem a 
uma pergunta que pode ser formulada 
assim: “quais são os elementos consti-
tutivos da vida de um leigo/a marista?”. 
O capítulo 5 responde a uma pergunta 
frequentemente posta, por alguns lei-
gos, ao Instituto Marista: “quais são as 
formas de relacionamento e o vínculo 
de pertença do leigo/a marista ao Insti-
tuto Marista?”. E o capítulo 6 responde 
a esta pergunta: “como é que o leigo/a 
marista cresce na sua vocação?”.

A CARTA ABERTA termina da melhor 
forma o documento. Em estilo episto-
lar, que não abandona o tom familiar e 
amigo, os leigos falam da vocação leiga 

marista como um presente de Deus; 
sonham também com a missão marista 
voltada para as necessidades das crian-
ças e dos jovens; reafirmam que querem 
viver no Espírito mas de um modo ma-
rista e que querem caminhar junto com 
os Irmãos para revitalizar o carisma ma-
rista. Retoma alguns temas já presentes 
na Apresentação e na Introdução e que, 
depois, aparecem também, de um modo 
ou outro, nos diferentes capítulos. Podí-
amos falar do chamado vocacional ou 
da vocação como um dom; dos três te-
mas fundamentais para serem vividos na 
vocação marista leiga: missão, vida par-
tilhada, espiritualidade; na caminhada 
vocacional, espiritual e apostólica a ser 
feita em conjunto por Irmãos e Leigos, 
uma caminhada em que não falta o selo 
de Champagnat e a dimensão mariana.

Os títulos dos capítulos deixam entrever 
o conteúdo de cada um.

1. O capítulo 1 (nº 1-35) trata de definir 
e de apresentar o que é A VOCAÇÃO DO 
LEIGO MARISTA. Já antes nos referimos 
ao nº 11 que, em poucos termos, tenta 
oferecer uma definição do leigo marista. 
O nº 13, referindo-se à vocação laical 
marista e sublinhando ainda a ideia de 
chamado, completa o nº 11: “(A voca-
ção marista leiga) é um chamado pesso-
al para um modo específico de ser dis-
cípulos de Jesus”. Esse modo específico 
é, evidentemente, o modo marista que 
segue Jesus como Champagnat o seguiu 
(cf. nº 33, 34; Carta, pág. 102), como 
Maria o seguiu (cf. nº 11, 67, 79, 111).

2. Os números 34 e 35, os últimos do 
primeiro capítulo, introduzem os três 
capítulos seguintes ao mencionar as 
três dimensões fundamentais que todo 
o leigo/a marista é chamado a desenvol-
ver na sua vida cristã e marista. São elas: 
A MISSÃO (cap. 2; nº 36-64); A VIDA 
PARTILHADA (cap. 3; 65 -99); A ESPIRI-
TUALIDADE (cap. 4; nº 100-123). A refe-
rência a essas três dimensões aparece 

frequentemente no livro, sublinhando, 
às vezes, a relação entre elas. O nº 123 
é paradigmático a este respeito: “Nossa 
vida unifica-se em torno a Cristo nas 
três dimensões do carisma: a espiritua-
lidade envia-nos em missão e gera vida 
partilhada: a comunhão fortalece-nos 
na missão e plenifica a espiritualidade; 
a missão descobre novas facetas da 
espiritualidade e faz-nos viver a fraterni-
dade” (cf. nº 34).

3. O capítulo 5 (nº 124-148) apresen-
ta as FORMAS DE RELACIONAMENTO 
COM O CARISMA MARISTA. É um capí-
tulo de grande importância, pois tenta 
responder a uma pergunta, que aparece, 
frequentemente, relacionada com o mo-
do ou os diferentes níveis de pertença 
e de vinculação ao Instituto Marista. O 
livro, neste campo (cf. nº 135-139), é 
muito aberto e refere, diríamos quase 
todas as possibilidades de relação com 
o Instituo Marista, desde as Associações 
de Antigos alunos até outros grupos de 
leigos maristas. O mesmo se pode dizer 
em relação à vinculação ao Instituto 
Marista: desde uma vinculação formal, 
reconhecida pelo Irmão Provincial, até 
uma relação informal, que não pede ne-
nhum reconhecimento (cf. nº 140-143).

4. O capítulo 6 (149-169) oferece ideias 
relevantes para descobrir e viver CAMI-
NHOS DE CRESCIMENTO NA VOCAÇÃO. 
Toda a vocação tem que ser alimentada 
por itinerários de formação que vamos 
assimilando ao longo da vida. De outro 
modo, a vocação pode definhar e mes-
mo morrer. O livro assinala com especial 
importância a formação permanente (nº 
163-169), tanto de Leigos sozinhos co-
mo de Leigos e Irmãos conjuntamente. 
Essa formação, tanto de âmbito pro-
vincial como internacional, “far-nos-á 
olhar muito além dos nossos grupos e 
descobrir novos horizontes para a nossa 
fé” (nº 164).

Ir. Teófilo Minga
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Encontro Internacional de 
Jovens Maristas

Madrid - Agosto de 2011

Pelas Informações repassadas no 
site já sabem dos objetivos des-
se Encontro Internacional de 

Jovens Maristas e o que se pretende 
para futuras Jornadas de Juventude: 
que se consolidem e possam ser cele-
bradas, em coincidência com a JMJ, de 
modo que delas possam participar jo-
vens de todas as Províncias e Distritos 
maristas. Por isso, Madrid 2010 prevê 
dois encontros diferenciados, numa 
primeira fase, com características ex-
plicitamente maristas.

1. Primeira fase: Marista (de 10 
a 15 de agosto de 2011, antes da 

JMJ)

Buitrago de Lozoya (a uns 70 km. 
de Madrid)

Compreende os dias 10 a 14 de agosto. 
Encontro Internacional de Jovens Ma-
ristas. Há cinco vagas para jovens de 
18 a 25 anos, mais um acompanhante, 
representantes de cada Província e 
Distrito. Gostaríamos de poder contar 
com representantes de todas elas. Será 
um encontro com caráter de assem-
bleia. Não falte ninguém por motivos 
econômicos, pois prevemos um siste-
ma de apoio, recorrendo a critérios de 
solidariedade. A condição estabelecida 
é que os jovens selecionados tenham 
acompanhado o processo de prepara-
ção, com as reuniões, anteriormente 
propostas, através da página web.

acolhida nas Províncias Maristas 
com obras na Espanha

Será oferecida de 10 a 14 de agos-
to. As Províncias de Compostela, 
L’Hermitage, Ibérica e Mediterrânea 
acolherão a todos os demais jovens 
que tenham acompanhado o processo 
de preparação, venham à Espanha em 

viagens organizadas pelas respectivas 
Províncias e tenham a autorização do 
delegado provincial correspondente. 
Não aceitaremos pessoas ou grupos 
que não estejam organizados e auto-
rizados pela Província ou pelo Distrito 
correspondente.

Dia 15 de agosto – Grande cele-
bração Marista

Neste dia nos reuniremos, em Madrid 
(no colégio São José del Parque), to-
dos os participantes dos encontros 1 
e 2, citados anteriormente, e faremos 
uma grande celebração marista, antes 
de começar a JMJ, o que está previsto 
para o dia seguinte, 16 de agosto, até 
o dia 21.

2. segunda fase: Jornada Mundial 
da Juventude - Madrid 2011 (De 

16 a 21 de agosto)

A partir do dia 16 de agosto, participa-
remos da JMJ - Madrid 2011 e em toda 
a sua programação. Todos os grupos 
maristas serão hospedados em nos-
sos colégios de Madrid e participarão 
voluntariamente em todas as ativida-
des previstas na cidade: catequese, 
concertos, exposições, etc. Também 
nós, como maristas, ofereceremos ati-
vidades aos demais jovens que estejam 

interessados. Desde já convidamos 
todas as Províncias a oferecer possí-
veis atividades para os demais jovens 
da JMJ. A Comissão Central já tem 
previstas várias iniciativas, mas aco-
lhemos propostas.

Preparação para o encontro inter-
nacional de jovens maristas

Independentemente da participação 
ou não dos jovens maristas na JMJ 
- Madrid 2011, gostaríamos que o 

processo de preparação e de reflexão 
fosse seguido pelo maior número pos-
sível de jovens, em todo o mundo. Para 
isso, a Comissão elaborou material 
de reflexão para seis reuniões, embo-
ra cada Província possa acrescentar 
outra mais. Valemo-nos do lema ma-
rista escolhido para o acontecimento: 
“belivin” (‘crendo’), e que se relaciona 
perfeitamente com o lema da Jornada 
Mundial: “Arraigados em Cristo, firmes 
na fé”.

Esse material será publicado na Web 
marista oficial, criada para o evento 
e à qual é possível aceder, segundo a 
língua, nos endereços: www.jovensma-
ristas.com (português), www.jovenes-
maristas.es ou www.juventudmarista.
com (espanhol), www.maristyouth.com 
(inglês), www.jeunesmaristes.com (fran-
cês). A página estará disponível, em 
espanhol, a partir do dia 31 de março; 
para as demais línguas, no dia 15 de 
abril. O Ir. Superior geral fará uma apre-
sentação para esse material.

Queremos que a Web seja interativa e 
que os jovens, no fim de cada uma das 
reuniões, possam introduzir suas con-
clusões, no formato que desejarem: 
Vídeo, Pdf, Word, Apresentações… e 
além disso, podem comunicar-se atra-
vés das grandes redes sociais de comu-
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Com Maria, ide depressa para 
uma nova terra

Planejamento Estratégico da Província do Brasil Centro-Sul

Ao longo do ano de 2009 o 
Conselho Provincial dedicou 
boa parte do seu tempo 

à elaboração do Plano Estratégico 
da Província, como um instrumento 
que procura refletir o tempo pós-
capitular e o lema “Com Maria, ide 
depressa para uma nova terra”. 
Procurou-se responder com fidelidade 
às necessidades e aos desafios dos 
novos tempos que estamos vivendo. 
O documento é um direcionamento 
estratégico destinado a orientar 
os planos futuros dos Setores, das 
Mantenedoras e dos Negócios da 
Província. Não se desdobra em planos 
de ação; apenas apresenta a missão, 
uma visão de futuro e as diretrizes de 
atuação.

A construção de um mundo novo 
baseia-se no comprometimento 
de todos com a vitalidade e 

sustentabilidade das nossas obras e, 
por conseqüência, na perenidade da 
nossa missão. Assim, o “ir depressa” 
em conjunto, com inspiração, 
apoiados sobre valores sólidos, sobre 
estruturas organizacionais dinâmicas 
e viáveis, nos instiga à caminhada. 
As diretrizes estão estabelecidas. Elas 
são norteadoras, não limitantes. São 
impulsionadoras da inovação e do 
empreendedorismo.

Espera-se que o Plano Estratégico possa 
contribuir para o desenvolvimento 
e alinhamento das ações nos seus 
diversos desdobramentos, tendo-
se em vista que as Mantenedoras 
é que são as frentes concretas de 
materialização de todos os planos. Por 
ora, a comunicação desse documento 
está sendo feita às lideranças 
provinciais, para que, num segundo 
momento, os membros das suas áreas 

possam ser orientados na elaboração 
dos respectivos planejamentos.

nicação: Facebook, tuenti, twitter…

Como lembramos anteriormente, o 
processo de preparação é requisito 
fundamental para participar no Encon-
tro Internacional de Jovens Maristas; o 
mesmo vale para a faixa etária. Embora 
os organizadores da JMJ admitam jo-
vens a partir de 16 anos, nós, maristas, 
não aceitamos menores de 18 anos, 
devido a complicações, especialmente 
jurídicas e de responsabilidade civil 
que podem surgir.

De momento, não podemos dar maior 
informação, visto que a Organização 
da JMJ tem ainda muitos assuntos a 
esclarecer e concretizar. Possivelmen-
te, em outubro ou novembro teremos 
condições para dar mais informações. 
Caso queiram saber de outros deta-
lhes, a Web oficial da JMJ é a seguinte: 

www.jmj2011madrid.com. Aí figuram, 
por exemplo, os preços para a semana 
correspondente e para as categorias de 
países, que também nós teremos em 
conta. (São os preços para a segunda 
semana; para a primeira, ainda não te-
mos os cálculos). De momento, ninguém 
deve inscrever-se, nem pessoalmente 
nem como grupo, porque ainda estamos 
negociando para poder inscrever-nos 
como Congregação e como grupo.

Para a segurança e tranquilidade dos 
participantes diremos que a entrada na 
Comunidade Europeia está garantida, 
seguindo os requisitos que indicare-
mos mais adiante. Informo também 
que os jovens maristas de todo o 
mundo que vierem à Espanha, durante 
esses dias, terão um seguro de vida 
tanto para a JMJ como para o Encontro 
Internacional de Jovens Maristas.

Em nome da Comissão Central que-
remos ressaltar que o mais importan-
te, agora, é colocar-nos em caminho 
para tornar realidade o Encontro do 
ano 2011. Caminhando, aprenderemos 
e partilharemos muito. Cada Provín-
cia ponha em marcha os mecanismos 
oportunos e organize seu calendário de 
reuniões de modo a chegar em agosto 
de 2011 com a tarefa cumprida.

Em Madrid desejamos que o centro de 
toda essa movimentação não seja a 
JMJ, nem a visita do Papa aos jovens, 
nem mesmo nossa pastoral juvenil que 
tanto nos preocupa. O centro de toda 
essa promoção seja Jesus e, como ce-
lebramos nestes dias, Jesus Ressuscita-
do, razão fundamental de nossa fé.

Ir. Antonio Alegre Sánchez
Secretário da CME


