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Notícias Maristas

AnimAdores vocAcionAis pArA um novo começo

10 de novembro - 14 de dezembro 2016

O Secretariado Irmãos Hoje organizou o encontro de Animadores Vocacionais Maristas, que se realizou na Casa Geral, 
de 10 de novembro a 14 de dezembro. O boletim de hoje é dedicado a este encontro, do qual participaram 37 pes-
soas, irmãos, leigos e leigas, de 27 diferentes países. A informação completa sobre o encontro pode ser encontrada em  
http://www.champagnat.org/000.php?p=450 .

Primeira semana: Maristas comprometidos com o futuro vocacional

No dia 10 de novembro, iniciou o 
Programa de Animadores Vocacio-
nais Maristas, com a presença de 50 
participantes (Irmãos, leigos e lei-
gas). O programa se estenderá por 
mais de um mês e pretende apro-
fundar os novos desafios para a ani-
mação vocacional.

O espírito de família vai acompa-

“Alegria pela partilha 

e agradecimento pelas 

experiências e conteú-

dos partilhados. Foi um 

momento para ganhar oxi-

gênio, de interiorização e 

aprendizagem necessá-

rios para minha caminha-

da como pessoa, irmão e 

animador vocacional”  

Irmão da região Arco Norte

nhando os participantes, desde o 
início do programa, e assim, vai per-
mitindo que se forme uma terceira 
comunidade da Casa Geral, além da 
comunidade do Conselho Geral e da 
comunidade da Administração ge-
ral. Nos primeiros dias, celebramos 
o encontro de um mesmo carisma 
marista, dentro da diversidade de 
culturas e nacionalidades presentes.

As atividades contam com momen-
tos de aprofundamento pessoal, de 
oração, de conhecimento mútuo e 
construção de comunidade, além 
de tempos de descanso e passeio.

Na seguinte semna, o programa con-
tinou  com a etapa do “Despertar e 
Escutar”, com o Ir. Seán Sammon.

https://www.facebook.com/fmschampagnatpt/
https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
http://www.champagnat.org/000.php?p=450
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Segunda semana: acorda e escuta

“Foi uma experiência de vida muito 

preciosa e significativa. Ajudou a fazer 

uma caminhada interior, fortalecer a 

minha espiritualidade, aprofundar os 

conteúdos vocacionais e elementos 

para caminhar juntos, Irmãos e leigos, 

na animação vocacional” 

Irmão da região América-Sul

Segunda-feira, 21 de novembro, concluiu-se a primeira 
etapa do Programa de Animadores Vocacionais Maris-
tas. Durante os dias até esse momento, os participantes 
receberam o convite a “despertar e escutar”, como um 
processo para o ser.

O Ir. Seán Sammon, superior geral de 2001 a 2009, par-
tilhou com os participantes suas reflexões sobre “co-
nhecimento e crescimento pessoal”, além de tratar o 
tema “acompanhamento e discernimento”. Temas como 
“etapas da vida”, “relações em profundidade” e “vida 
em comunidade” fizeram parte da reflexão do grupo.

Como parte dessa primeira etapa, “despertar e escu-
tar”, contou-se também com a participação do Ir. Óscar 
Martín, ex-provincial de Compostela e atualmente em 
Moçambique, que tratou o tema “interioridade e nova 
espiritualidade”. Durante as apresentações, os partici-
pantes tiveram a oportunidade de refletir sobre “ser 
buscadores de Deus”, onde a espiritualidade se carac-
teriza pela experiência.

Além dos trabalhos, o grupo segue crescendo em co-

munidade. O encerramento do jubileu da misericórdia, 
conhecer Roma e também visitar lugares da Itália são 
oportunidades para partilha e criar fraternidade.

Agora o programa continua com a etapa seguinte, “es-
cutar e responder”, um convite a conhecer.

Terceira semana: Existe uma flor... eu creio que ela me cativou...

Exatamente - disse a raposa. - Tu não és ainda para mim 
senão um garoto inteiramente igual a cem mil outros ga-
rotos. E eu não tenho necessidade de ti. E tu também 
não tens necessidade de mim. Não passo a teus olhos 
de uma raposa igual a cem mil outras raposas. Mas, se tu 
me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás 
para mim único no mundo. E eu serei para ti única no 
mundo...

- Começo a compreender - disse o pequeno príncipe. - 
Existe uma flor... eu creio que ela me cativou...

Durante a semana, de 21 a 27 de novembro, tivemos 
vários momentos de "domesticação" de acordo com a 
perspectiva que Saint-Exupéry propõe, em O Pequeno 
Príncipe.
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“Uma rica experiência de fraterni-
dade e interculturalidade institucional, 

onde pudemos partilhar nossa experiên-

cia vocacional e nossas práticas e nos 

questionar pessoalmente para juntos 

buscar como animar, a partir das nos-

sas realidades, uma nova pastoral 
vocacional"   
                                   Irmão da Região Europa

Completamos o tema da interioridade, ajudados pelo Ir. 
Óscar Martín, com uma síntese criativa que nos ensinou 
a rezar com a dança e a escultura. Louvamos e pedimos 
perdão por meio de expressões corporais e, com a ajuda 
da argila, fizemos memória do Oleiro de nossas vidas.

Recebemos, com alegria, as palavras do Ir. Emili, supe-
rior geral, sucessor de Champagnat. Com a clareza da 
sua mensagem, refletimos sobre o contexto mundial do 
Instituto e os desafios aos quais somos chamados, entre 
os quais estão a vocação de irmãos e leigos; a renovação 
das estruturas de animação e governo, que geram vida, e 
as comunidades internacionais.

Nos ajudou muito também a intervenção de Cristina Me-
nendez, da ADSIS, que nos fez refletir sobre as mudanças 
pastorais que precisamos realizar dentro de uma socie-

dade pós-moderna, onde a ênfase se encontra nos pro-
cessos, nas orientações e na multiculturalidade.

Em seguida, os Irmãos Miguel Ángel Espinosa e João Car-
los do Prado, do Secretariado da Missão, nos apresen-
taram, de maneira muito criativa, o vínculo que existe 
entre as áreas juvenil e vocacional na pastoral marista.

Quase terminando a semana, o Ir. Ernesto Sánchez Barba, 
conselheiro geral, nos inseriu dentro de um ambiente de 
aprendizagem que nos permitiu compreender a cultura 
vocacional e suas consequências na animação pastoral.

No sábado à tarde, alguns participaram do encontro "Tut-
ti Fratelli", que aconteceu na Casa Geral dos Irmãos das 
Escolas Cristãs, junto com membros de outras congrega-
ções de religiosos irmãos. Enquanto isso, outros aprovei-
taram o tempo para conhecer melhor a cidade eterna.

Quarta semana:  É contagioso ser marista, mas em comunidade

Terminou a quarta semana (28 de no-
vembro - 4 de dezembro) do progra-
ma de Animadores Vocacionais, que 
concluiu o percurso “Conhecer”.

Durante a semana, o Ir. Ernesto Sán-
chez, Conselheiro Geral, terminou sua 
apresentação sobre cultura vocacio-
nal, iniciada na semana precedente.

O Ir. Carlos Vélez partilhou com o 
grupo o tema Pastoral Vocacional: 
teologia, pedagogia, âmbitos e co-
munidade. Foi possível aprofundar o 
tema específico da vocação como um 
acontecimento misterioso no qual a 
pessoa, em diálogo com Deus, adqui-
re uma consciência de uma missão 
em um contexto histórico e se com-
promete com uma resposta concreta. 
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“A experiência de viver em profundidade 

no meio de tanta diversidade cultural e 

modos de pensar, sentir e atuar... Gratidão 

pela amizade, por ‘ser’ maristas e mi dar a 

oportunidade de afirmar e confirmar minha 

identidade como marista. Sinto satisfação e 

quero viver minha vida simples, aberta ao 
diferente e complementário"  
                                       Leiga da região América-Sul
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“Foi maravilhoso para mim. Rece-

bi novas ideias para a animação 

vocacional. Muito bonita a expe-

riência de partilha das diferentes 

regiões: uma boa experiência de 
internacionalidade, vida comuni-

tária e do carisma de Champagnat” 

Irmão da Região África

“Foi uma experiência mui-

to rica. Irmãos e leigos 
se reunindo para parti-

lhar vida e também para 

viver juntos o espírito de 

família. Foi muito bom 

aprender de cada um e 

dos assessores sobre o 

animador vocacional ”

Irmão da região Oceania

Nesse processo, a comunidade representa o grupo de pes-
soas que se sentiu convocado e que, ao mesmo tempo, 
convoca aos outros, os provoca e acompanha no processo. 
Não é possível pastoral vocacional sem comunidade.

Quarta-feira foi um dia especial, pois os participantes pu-
deram assistir a audiência do Papa Francisco e escutar a 
sua mensagem. Além disso, de tarde, o grupo pôde visitar 
a estátua de Marcelino Champagnat, dentro do Vaticano.

Outra atividade particular da semana foi a exposição vo-
cacional, onde os participantes partilharam materiais e ex-
periências das suas províncias.

Esta semana, continua o programa focado no percurso “sa-
ber fazer”. 

Termina o encontro

Terminou, no dia 14 de dezembro, o 
encontro mais importante do Institu-
to sobre pastoral vocacional para ir-
mãos e leigos maristas. Os participan-
tes estiveram reunidos na Casa Geral 
desde 10 de novembro.

De 5 a 10 de dezembro, o grupo teve 
como palestrantes a Pep Buetas, codi-
retor do Secretariado dos Leigos, e ao 
Pe. John Larson, SM. No dia 8 de de-
zembro celebraram a festa da Imacu-
lada e tiveram também a oportunida-
de de viver uma noite cultural tendo 
a Oceania e Ásia como tema.

Durante os três últimos dias do Pro-
grama “Animadores vocacionais para 
um novo começo”, os participantes 
celebraram a festa de Nossa Senhora 
de Guadalupe e prepararam a avalia-
ção do percurso realizado.

Um grupo de seis representantes de 
todos os continentes, tendo reunido 
ideias durante o período do encon-
tro, apresentaram as conclusões para 
todos os participantes, que as discu-
tiram em pequenos grupos. A partir 
das reflexões, os seis representantes 
voltaram a elaborar o texto final, que 
será publicado em janeiro, com o títu-

lo “Nos ombros de Champagnat”.

No dia 17, os 37 participantes, vindos 
de 27 diferentes países, participaram 
da missa conclusiva, celebrada pelo 
Pe. Jacob M. Mudge, da diocese de 
Sandhurst, Austrália.

O diretor do Secretariado Irmãos Hoje, 
Ir. Tony Leon, na ocasião deu a cada 
participante uma pequena lâmpada, 
o símbolo do encontro, que relembra 
aquela que os primeiros cristãos usa-
ram nas catacumbas de Roma, enco-
rajando-os a espalhar essa luz pelo 
fundo afora.
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“Agradeço muito todas as experiências 

vividas. Muito obrigado! Foi um momento 

rico e uma experiência encorajadora, 

começando minha missão como anima-

dor vocacional. Fiquei muito contente 

de participar desse grupo, com outros 

irmãos e irmãs e amigos maristas” 

                                                Irmão da região Ásia

O programa focou a experiência espiritual pessoal, a cultu-
ra da pastoral vocacional e suas consequências teológicas, 
assim como a maneira de planejar e executar a promoção 
vocacional.

A equipe organizadora foi composta pelos Irmãos Tony 
Leon e Hipólito Pérez Gómez, do Secretariado Irmãos 
Hoje; Teófilo Rodrigues Minga e Dennis Cooper, formado-
res de Manziana; e o conselheiro geral Ernesto Sánchez.

Os tópicos do texto final serão: um novo começo para a 
animação vocacional, eu sou uma vocação, a missão de 
animador vocacional e comunhão de vocações maristas.

Nos ombros de Champagnat: ecos do Encontro de Animadores Vocacionais Maristas

“O violão precisa estar afinado para tocar com 

harmonia. O encontro foi uma visita ao afinador, 

Deus que afina as cordas e me ensina que posso 

não só tocar música clássica, mas que tem também 

jazz, salsa, pop... Não foram apenas novas melodias 

aprendidas ou melhoradas, mas deixar que o afina-
dor transmita seu espírito que ‘faz novas todas as 

coisas’ ”  

                                                                           Leigo da região Arco Norte

“Durante o encontro, foi significati-
va a visita à imagem de Marcelino 
Champagnat no muro da Basílica de 
São Pedro, no Vaticano, e, em espe-
cial, a imagem da criança que sobe 
nos ombros de Champagnat: trata-
-se de um menino que, sustentado 
pela força do carisma fundacional, 
fixa seu olhar em direção ao hori-
zonte de sonhos, seu futuro.

Aos pés da imagem, nos reconhe-
cemos como comunidade evangeli-
zadora em trabalho. E é assim como 
quisemos fundamentar, refletir e 
projetar, irmãos e leigos juntos, a 
animação vocacional para nossos 
contextos e para o Instituto. Qual é 
o sonho dos maristas de Champag-

nat de hoje para a animação voca-
cional? Se estivéssemos nos om-
bros de Champagnat...”

“Porque somente quando se reco-
nhece aonde se põe a paixão, será 
possível acompanhar um descobri-
mento vocacional, começando pela 
própria vocação e seguida pela dos 
outros. De fato, na paixão está o 
fogo e o fogo é algo que atrai. To-
dos, principalmente os jovens, se 
aproximam do fogo, por causa da 
luz ou do calor, e isso é aquilo que 
fazem com suas vidas: buscar luz e 
calor. A força do fogo transmite essa 
paixão tão cobiçada. Aonde pomos 
nossa paixão?”

“A animação vocacional é entendi-
da como meio e ação da comuni-
dade cristã, animada pelo Espírito, 
a exemplo de Jesus e tendo Maria 
como modelo. Esta animação pro-
porciona instrumentos necessários 
que levam à realização integral da 
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Nosso site: http://www.champagnat.org
Canal em YouTube: 

https://www.youtube.com/user/champagnatorg

Siga-nos em Facebook e Twitter:
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat

pessoa, não importando em que 
etapa da vida estejam, e que acom-
panham a resposta pessoal à cha-
mada à vida plena”.

“A experiência foi muito 

significativa. Aprendi e 

consolidei conhecimentos 

e experiências de outras 
partes do mundo. Foi 

um presente de Deus 

através da comunidade 

dos Irmãos Maristas”   

                  Leigo região Arco Norte

“Foi um autêntico pre-

sente e uma experiên-
cia comunitária do 
Reino de Deus parti-

lhar com os maristas 
de Champagnat. Obri-

gado, de coração, por 

esse presente, por essa 

preciosa oportunidade 

de partilhar vida maris-

ta”  

          Leigo da região Europa

“Tudo isso nos faz concluir com a 
afirmação do Ir. Emili Turú durante 
seu discurso na 88ª Assembleia Se-
mestral da União dos Superiores Ge-
rais: ‘hoje não serve mais reformar a 
vida consagrada, mas é necessário 
formatá-la’. Precisamos, como Insti-
tuto, buscar uma nova espiritualida-
de, novos estilos de comunidade e 
uma variedade na missão que reali-

zamos. Este é o grande desafio dos 
Maristas de Champagnat hoje: como 
ser, com nossas vidas, testemunhas 
universais do amor de Jesus, res-
pondendo ao apelo de Deus a ser-
mos nós mesmos vocação, através 
do carisma de Marcelino, tendo Ma-
ria como modelo.

E tu, queres acordar e viver o sonho?

“Experiência muito positiva. A internacionalidade do 

grupo permitiu partilhar a animação vocacional de cada 

lugar, conhecer a experiência de pessoas que já têm um 

percurso feito nessa missão. A parte teórica serviu para 

situar com mais clareza alguns temas, remover intui-
ções, abrir o horizonte e reafirmar a importância do 

acompanhamento”                                                                                                             

                                                                    Leiga da região Europa
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