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Superando os muros e fronteiras geográficas e existenciais

Voluntariado Internacional Marista

O

Instituto dos Irmãos Maristas
através do Departamento Cmi
(Colaboração para a Missão
Internacional) possibilita um serviço
de Voluntariado Internacional para
as pessoas que possuem um vínculo
com a Instituição.
Pelo voluntariado promovemos a cultura do encontro, superando os muros
e fronteiras geográficas e existenciais,
e buscamos ser faróis de esperança junto às crianças e jovens
que vivem à margem da sociedade. Nosso desejo é de construir
e viver como uma família carismática global.
Como maristas, abrimos nossas mentes e corações para a construção da cultura da solidariedade em todos os espaços de missão. O voluntariado é uma maneira concreta de colaborar com
a missão marista na construção da globalização da esperança
e da vida. O voluntário marista é convidado a traduzir o carisma
marista na própria vida. Pela sua ação e seu testemunho vive e
atualiza o aspecto solidário do sonho de Marcelino Champagnat:
“todas as dioceses do mundo estão em meus planos”.
Para nós, voluntários podem ser todos os Maristas que livremente oferecem sua presença e seus serviços em um dos oitenta
países do mundo onde o Instituto está presente, dedicando parte
de seu tempo e compartindo suas habilidades. O voluntariado
é um instrumento eficaz para construir relações construtivas e
conexões entre nações e entre culturas; é uma ferramenta poderosa para compartilhar conhecimentos, habilidades e valores,
contribuindo significativamente para a redução da pobreza. O

administração geral

■ O Conselho Geral começou na segunda-feira a tradicional
plenária de verão. Terminará no dia 28 de junho. Nesta semana, os
Irmãos Conselheiros apresentam uma síntese das visitas de contato
feitas às diversas Regiões durante os meses de março a maio.
■ De 01 a 04 de junho, o Ir. Álvaro Sepúlveda, da FMSI, em
Alcalá de Henares participa da avaliação do acordo entre os
maristas e a Universidade Gregoriana para o curso de “Salvaguarda das Crianças”, aplicado em alguns centros universitários maristas.

Bem Comum, acima da individualidade, é
a marca do voluntariado. O voluntário sai
de seu ambiente e vai para outras terras,
colaborando na construção da dignidade
humana e na garantia dos direitos.
Através do voluntariado você fará uma
experiência de vida transformadora, em
contextos culturais diversos do seu. Você
colaborará e impactará na vida e na
realidade de outras pessoas bem como na
construção da educação para a cidadania planetária, defendendo
o respeito à vida em toda complexidade e diversidade. Você fará
conexões reais com pessoas e realidades. Ser voluntario exige
responsabilidade, abertura, disponibilidade e capacidade de
serviço. Do encontro com o outro, quem mais sairá ganhando
será você.
Se tem uma relação com os Maristas de Champagnat, sendo
Irmão, Leigo, estudante, ex-estudante, membro do MChFM,
etc... você poderá ser um Voluntário Marista Internacional. Basta
ter idade mínima de 18 e estar disponível a dedicar um tempo de
sua vida em outras realidades da missão marista. Para maiores
informações e orientações, consulte o Coordenador Provincial de
Voluntariado da Província a qual você pertence e veja as condições e orientações para sua participação.
Já pensou, você, como Irmão, como leigo, jovem, estudante,
ex-estudante... em ser um voluntario marista? Escute sua voz
interior. Deus toca o coração e lhe convida a ser Suas mãos ao
serviço do outro junto às crianças e jovens mais marginalizados.
Assista aqui ao vídeo: https://youtu.be/ozVzzvrc8kk

■ O Ir. Carlos Alberto Rojas, Diretor do Secretariado de
Educação e Evangelização, participa, em Nova Iorque, da
Assembleia Geral (3-4 de junho) e do Congresso Internacional
(4-8 de junho) da OIEC
■ De 7 a 9 de junho, encontro dos diretores do Secretariado
de Leigos, na Casa Geral
■ Dia 8 de junho termina o Curso “Senderos”, em Manziana,
que começou dia 21 de março, com 18 Irmãos de 10 Unidades Administrativas.
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Malásia: Espiritualidade, leigos e missão

Comissões da Ásia buscam o progresso regional

D

e 15 a 18 de maio de 2019, as
três Comissões da Região Ásia
(Espiritualidade, Leigos e Missão)
realizaram seu encontro em Port Dickson,
Malásia. Entre os objetivos do encontro
estavam a apresentação da situação
das atividades programadas no encontro
precedente, a intenção de consolidar as
iniciativas das diferentes comissões e
a identificação de prioridades a serem
realizadas nos próximos dois anos, em
referência aos Planos Estratégicos Decenais da Ásia.
O Sr. Luca Olivari, consulente da Administração Geral, facilitou uma sessão
de formação sobre liderança e trabalho
em equipe. Sua presença foi um elemento importante para os
participantes, pois forneceu orientação técnica no processo de
aperfeiçoamento da direção da vida e da missão maristas na
região da Ásia. O Sr. Luca também apresentou realidades de
progresso em outras regiões, oferecendo exemplos de melhores práticas que a Região da Ásia pode explorar.
Com os objetivos de curto prazo identificados em cada co-

missão e as áreas de colaboração entre as comissões claramente delineadas, o Ir. Ador Santiago, Provincial da East Asia
e presidente da equipe de desenvolvimento da Ásia Marista,
expressou suas esperanças de que os planos de ação sejam
comunicados aos outros Maristas de Champagnat e realizados como indicado para assegurar a realização do objetivo de
progresso regional.

Doze Irmãos começarão a formação pós-noviciado

Termina o ano letivo no MAPAC, Filipinas

N

ove irmãos do Centro Marista Ásia-Pacífico (MAPAC)
completaram o ano letivo
2018-2019. Três irmãos terminaram o segundo ano, enquanto seis
terminaram o primeiro. O período
de formação no Centro, destinados
a formação pós-noviciado, dura
dois anos.
Os seis irmãos que completaram
o primeiro ano de estudos são
de Kiribati (1), Samoa (1), China
(2), Vietnã (1) e Bangladesh (1),
enquanto os três irmãos que completaram o segundo ano são do
Vietnã (2) e das Ilhas Salomão (1).
Em julho próximo, doze novos Irmãos
iniciarão o novo ano de formação (2019-
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2020) e se unirão aos cinco alunos do
primeiro ano, que iniciarão o segundo

ano no Centro.
A equipe de formação
do MAPAC é formada pelos irmãos John
Matthew Hazelman,
diretor; Simon Serero,
diretor adjunto; Raymond
Kenneth Arthur, animador da Fraternidade
Lavalla; William Vincent
McCarthy, coordenador
da direção espiritual;
Hilario Schwab, animador
da Fraternidade Alfano;
Ilnam Choi, ecônomo.
São também professores
Marjorie Rañeses, Ir. Manuel Uluan e P.
Eduardo Verdadero, DCDH.
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notícias breves

Maristas da Espanha
No dia 29, em Madri, maristas das
4 Províncias com presença no país,
participaram do encontro organizado
pela Conferências dos Religiosos
(CONFER), “Escuelas Católicas” e
Conferência Episcopal Espanhola para
abordar os abusos de poder, consciência e sexuais.

Brasil: Campanha em prol das crianças atinge			
20 milhões de pessoas

Vídeo marista encoraja a
autodefesa das crianças
contra a violência sexual

Colômbia e Venezuela
No dia 25 de maio, celebrando a jornada pelos direitos das crianças no
país, um grupo de jovens do grupo
Remar e professores do Colégio Los
Naranjos da Colômbia visitaram as
crianças migrantes venezuelanas,
acolhidas na casa marista “Um
Corazón sin Fronteras”. Houveram
momentos de confraternização, reflexão sobre os direitos das crianças
e a participação de todos.

Proteção das crianças
No dia 3 de junho, o livro “Romper
o silêncio: dez rostos, dez vozes” foi
apresentado na livraria San Pablo de
Madri. Ele reúne o testemunho de dez
educadores de diferentes países sobre como vivem o trabalho realizado
e o compromisso do Instituto Marista
de avançar no tema da proteção das
crianças. O livro foi escrito pelos
jornalistas Imma Amadeo e Jordi
Martínez, e editado pela Edelvives.

Costa do Marfim
No domingo, Irmãos do Distrito
da África do Oeste e da Província
Mediterránea se reuniram junto com
a comunidade marista de Bouaké
para celebrar os 50 anos da presença
marista no país.

Brasil Centro-Norte
Cerca de 140 gestores e pastoralistas
das estruturas da Província se reuniram
em Mendes. Foi uma oportunidade para
afinar as estratégias comuns e aprofundar a espiritualidade marista por meio de
momentos de vivência e de integração.

O

Centro Marista de Defesa da
Infância (Brasil Centro-Sul) divulgou o décimo primeiro vídeo da
campanha “Defenda-se”, que encoraja
a autodefesa das crianças contra a
violência sexual e reproduz a pluralidade das infâncias.
Tem coisas que as crianças podem
fazer em público, mas têm outras que
ninguém precisa ver. O novo vídeo da
campanha Defenda-se introduz, a partir de uma linguagem acessível, noções
de privacidade e espaço individual,
fundamentais para a sua autodefesa.
O vídeo educativo foi lançado no
passado dia 18, data em que no Brasil
a sociedade celebra o Dia Nacional
de Combate ao Abuso e à Exploração
Sexual contra Crianças e Adolescentes.
Os 11 vídeos da premiada campanha
já alcançaram pelo menos 20 milhões
de pessoas pelas redes sociais e têm
se espalhado por todos os países
aonde os Maristas de Champagnat se
fazem presentes.
“Quando bem orientadas, as crianças

têm mais chances de evitar ou interromper o abuso, contando sempre
com o apoio de adultos de confiança
que ela reconheça em seu cotidiano”
explica Vinícius Gallon, um dos autores
e coordenador da Campanha ‘Defenda-se’, ao falar sobre a iniciativa criada
em 2014.
A campanha venceu vários prêmios e
foi certificada como material de excelência pela Organização dos Estados
Americanos (OEA).
Sobre o Centro Marista de Defesa
da Infância
Criado em 2010, o Centro Marista de
Defesa da Infância, vinculado à Rede
Marista de Solidariedade (RMS), atua
na defesa dos direitos de crianças,
adolescentes e jovens, por meio do
fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos. A instituição também
desenvolve análises sobre o orçamento
público e promove ações de incidência
política em articulação com governos,
redes, fóruns, comissões e conselhos
de Direito.
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mundo marista

Irlanda
Marist College, Athlone

Samoa
Marist Primary School

Chile
Colegio N. Sra. de Andacollo - Las Compañías

Fiji: Programa de preparação para a Profissão
Perpétua

Brasil: Encontro de Desenvolvimento de Lideranças,
Colégio Marista São Francisco - Rio Grande

África do Sul
Three2Six Project

Filipinas: Espiritualidade marista no local de trabalho

Formação para os Maristas do Colégio De Kidapawan

O

s apelos do 22º Capítulo geral sugerem especificamente que as Unidades Administrativas "desenvolvam
planos para promover a Vida Marista, incluindo estratégias apropriadas de formação, acompanhamento e pertença".
Para isso, os diferentes grupos, organizações maristas conectadas e escolas das Filipinas têm desenvolvido iniciativas para
fomentar a vida marista, tanto de irmãos como de leigos.
Uma das últimas inicitiavias foi feita pelo Departamento de
Educação Básica Integrada do Notre Dame of Kidapawan
College, que reuniu cerca de setenta pessoas para um seminário sobre Espiritualidade Marista no local de trabalho, em
21 de maio de 2019. O objetivo do encontro era proporcionar
uma oportunidade formativa para que os participantes conhecessem melhor as características essenciais de ser marista,
aprofundassem a compreensão da Espiritualidade Marista
que é mariana e apostólica, e se apropriassem desses valores
maristas e os aplicassem em seu próprio contexto e local de
trabalho. A Sra. Agnes S. Reyes, Coordenadora do Laicato
da Ásia Oriental e co-diretora do Secretariado dos Leigos,
facilitou o processo.
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O Sr. Christopher James Ferrer, diretor do Departamento,
convocou a sessão de um dia com o interesse de revitalizar
a vida marista no College. Entre os participantes, alguns dos
quais são novos funcionários, 35 manifestaram seu interesse
em conhecer mais sobre o Movimento Champagnat da Família Marista, um indicador promissor, para plantar sementes
e deixar crescer o dom de ser marista no próprio local de
trabalho.
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Projeto "Asrama Butitin"

Irmãos Maristas e Irmãos							
de La Salle juntos pela educação

H

á um ano, os Irmãos Maristas e os Irmãos Lassalistas têm promovido um
projeto conjunto em Nabawan,
Malásia, que ajuda a jovens de
baixa renda a estudar e frequentar a escola secundária.
A iniciativa, denominada "Asrama Butitin", é um "internato"
para alunos desfavorecidos de
áreas distantes das escolas
públicas.
Os promotores deste projeto
visam educar os alunos e ajudá-los a adquirir atitudes positivas
para alcançar o desenvolvimento humano e servir como
modelos para os jovens em toda a comunidade.
Atualmente, o internato, onde vivem 41 meninas e 24

meninos, é dirigido por um Irmão DE La Salle, dois Irmãos
maristas da Província da East Asia e dois leigos.
Como parte de sua missão, os maristas e os lassalistas
ajudam os jovens em sua formação pessoal
e comunitária através das seguintes atividades:
• Programa de alfabetização em informática
• Ensino e reforço da língua inglesa
• Vivência comunitária e distribuição de
tarefas manuais: limpeza, jardinagem e
cozinha
• Momentos de oração
O presidente do conselho do projeto é o leigo Johnny T. Kulai, comprometido com sua
profissão de advogado, mas que voluntariamente organiza esse projeto, como ex-aluno
desse internato.

Irmãos Maristas e Irmãos De la Salle trabalhando juntos
As duas congregações, que têm a educação como carisma, há tempo estão somando forças em alguns projetos. Essa
sintonia se tornou muito evidente durante o último Capítulo Geral do Instituto Marista, na Colômbia, realizado em uma casa
dos Lassalistas, do qual participou, por alguns dias, o Ir. Robert Schieler, superior geral dos Irmãos De la Salle.
Além da comunidade da Malásia, destaca-se a colaboração entre as duas congregações que se concretiza no Projeto Fratelli, no
Líbano, e na comunidade intercongregacional de Bonanza (Provincia Mediterránea). Podemos mencionar também a presença de
um Irmão De la Salle na última etapa de formação do grupo LaValla200>, no ano passado, que atualmente está na comunidade
lassalista de Tabatinga, no Brasil.
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Junho - Agosto 2019

Calendário do Conselho Geral						
e dos diretores de Secretariados
01 - 04 de junho: encontro de avaliação do curso de Proteção
à Criança da Pontifícia Universidade Gregoriana (em Alcalá de
Henares, Espanha) – Ir. Álvaro Sepúlveda, FMSI
03 - 04 de junho: Assembleia Geral da Organização Internacional
de Educação Católica (OIEC) em Nova York, Estados Unidos - Ir.
Beto Rojas, Diretor do Secretariado de Educação e Evangelização
05 a 08 de junho: Congresso Mundial de Educação Católica
organizado pela OIEC em Nova York, Estados Unidos - Irmãos
Beto Rojas e Mark Omede, diretores do Secretariado de Educação e Evangelização
03 - 28 de junho: Sessão plenária do Conselho geral
06 de junho: Festa de São Marcelino Champagnat
7 - 9 de junho: Reunião dos Diretores do Secretariado dos
Leigos na Casa geral
8 de junho: Termina o curso "Senderos" para irmãos de meia-idade em Manziana
10 - 14 de junho: Semana de integração do Conselho geral
com os Secretariados e Departamentos da Administração Geral
13 - 14 junho: encontro com o Conselho da Província da Europa
Centro-Oeste, em Guardamar, Espanha - Irmãos Ben Consigli e
João Carlos do Prado, Conselheiros gerais
14 - 16 junho: Assembleia da Província da Europa Centro-Oeste
em Guardamar, Espanha - Irmãos Ben Consigli e João Carlos do
Prado, conselheiros gerais
17 - 18 junho: Conselho de Administração do BICE em Paris Ir. Álvaro Sepúlveda, FMSI
20 - 22 junho: Encontro dos quatro ramos da Família Marista
em Manziana, Itália - Ir. Ernesto Sánchez, Superior geral, e
Conselho geral
24 - 28 de junho: Reunião da Comissão Internacional do
Patrimônio Espiritual Marista, Casa geral - Irmãos João do Prado
e Óscar Martin, Conselheiros gerais, e Tony Leon, Diretor do
Secretariado Irmãos Hoje
26 de junho: Encontro anual de Misean Cara em Dublin, Irlanda
- Ir. Rick Carey, diretor da FMSI
01 de julho: Encontro com Maristen Solidaritat International em
Furth, Alemanha - Ir. Rick Carey, diretor da FMSI

Mensagem do Ir. Ernesto Sánchez,
Superior Geral, para a festa
de São Marcelino Champagnat
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01 - 05 de julho: Semana de convivência do Conselho Geral
02 - 06 julho: Reunião da Comissão Africana de Missão em
Nairóbi, Quênia - Irmãos Beto Rojas e Mark Omede, diretores do
Secretariado da Educação e Evangelização
04 - 08 julho: Reunião da Rede “Corazón Solidario”, em Guatemala - Ir. Valdícer Fachi, diretor do Departamento de Cmi
08 - 11 de julho: Encontro com os ecônomos provinciais em
Nairóbi, Quênia - Fr. Libardo Garzón, Ecônomo Geral
08 - 13 julho: Reunião da Conferência dos Superiores do
Continente africano em Nairóbi, Quênia - Irmãos Ken McDonald
e Óscar Martín, Conselheiros gerais
08 - 20 de julho: Programa de preparação para a profissão
perpétua - noviciado de Lomeri, Fiji - Ir. Tony Leon, diretor do
Secretariado dos Irmãos Hoje
12 de julho: reunião do Conselho da União dos Superiores
Gerais em Roma - Ir. Ernesto Sánchez, Superior Geral
15 - 19 julho: Retiro na Província dos Estados Unidos - Ir. Josep
Maria Soteras, Conselheiro geral
15 - 17 julho: Reunião do Comitê da Área da Missão Marista,
em Santa Marinella, Itália – Irmãos Luis Carlos Gutiérrez (Vigário
geral); Ben Consigli e Ken McDonald (Conselheiros gerais); Carlos
Alberto Rojas e Mark Omede (Secretariado de Educação e Evangelização); Rick Carey (FMSI); Valdícer Fachi (Departamento Cmi).
18 - 22 julho: Capítulo da Província de l'Hermitage, em Notre-Dame de l'Hermitage, França - Irmãos Ernesto Sánchez, Superior
geral; João Carlos do Prado e Ben Consigli, Conselheiros gerais
23 - 24 de julho: Lançamento do projeto New Horizons 2 em
Maputo, Moçambique - Andrea Rossi e Natalia Surrado, da FMSI
25 - 27 julho: Segunda sessão do Capítulo da Província do
México Ocidental, em Guadalajara - Irmãos João Carlos do Prado
e Ken McDonald, Conselheiros gerais
25 - 29 julho: Reunião do Comitê da Área de Vida Marista, em
Guardamar, Espanha – Irmãos Sylvain Ramandimbiarisoa, João
Carlos do Prado e Óscar Martín (Conselheiros gerais); Irmãos
Tony Leon e Ángel Medina (Secretariado Irmãos Hoje); Raúl
Amaya, Pep Buetas e Agnes Reyes (Secretariado dos Leigos); Ir.
Valdícer Fachi (Departamento Cmi)
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25 julho - 03 agosto: Visita aos
serviços administrativos e a algumas obras educativas da Província
East Asia - Irmãos Libardo Garzón
(Ecônomo geral) e Beto Rojas (Diretor do Secretariado de Educação e
Evangelização)
29 julho - 02 agosto: visita ao
Projeto Fratelli no Líbano - Ir. Valdícer Fachi, Departamento Cmi
29 julho - 03 agosto: retiro no
Distrito da África Oeste, Costa do
Marfim - Ir. Óscar Martín, Conselheiro geral
03 - 20 agosto: Visita à Província da América Central - Irmãos
João Carlos do Prado e Ken McDonald, Conselheiros gerais
03 - 15 agosto: Visita aos serviços administrativos e algumas
obras educativas do Distrito da Melanésia - Irmãos Libardo
Garzón (Ecônomo geral) e Beto Rojas (Secretariado de Educação
e Evangelização)
08 de agosto - 03 de outubro: Programa de formação "Horizontes" em Manziana
10 - 16 agosto: oficina e Capítulo do Distrito da Ásia - Irmãos
Luis Carlos Gutiérrez, Vigário geral; Sylvain Ramandimbiarisoa e
Josep Maria Soteras, Conselheiros gerais
11 de agosto - 27 de setembro: Programa de formação para
os candidatos ao projeto Lavalla200>, em Roma, Manziana e
L'Hermitage - Irmãos Jeff Crowe e Ángel Medina
17 - 28 de agosto: Visita aos serviços administrativos e a

algumas obras educativas do
Distrito do Pacífico - Irmãos Libardo
Garzón (Ecônomo geral) e Beto
Rojas (Secretariado de Educação e
Evangelização)
19 - 24 agosto: Capítulo provincial
de South Asia, Sri Lanka - Irmãos
Ernesto Sánchez, Superior geral;
Sylvain Ramandimbiarisoa e Josep
M. Soteras, Conselheiros gerais
18 - 22 agosto: Visita ao Distrito
do Pacífico - Ir. Luis Carlos Gutiérrez, Vigário geral
23 - 24 agosto: Reunião da comissão preparatória da Assembleia do Canadá, em Saint-Jean-Sur-Richelieu, Canadá - Irmãos
Luis Carlos Gutiérrez, Vigário geral; Ken McDonald e João Carlos
do Prado, Conselheiros gerais
25 de agosto: Reunião do Comitê de preparação para a Assembleia Regional do Arco Norte, em Saint-Jean-Sur-Richelieu, Canadá - Irmãos Luis Carlos Gutiérrez, Vigário geral; Ken McDonald
e João Carlos do Prado, Conselheiros gerais
26 de agosto: Encontro com o Conselho provincial do Canadá e
a Associação Marista de Leigos - em Saint-Jean-Sur-Richelieu,
Canadá – Irmãos Luis Carlos Gutiérrez, Vigário geral; Ken McDonald e João do Prado, Conselheiros gerais
31 de agosto – 01 de setembro: encontro provincial de formação do MChFM em Porto Alegre, Brasil – Raúl Amaya, diretor do
Secretariado dos Leigos

“Ser o rosto e as mãos da Tua terna misericórdia”

Maristas do Brasil organizam				
encontro mariano em Veranópolis

D

urante os dias 20 e 24 de maio, ocorreu a Jornada Mariológica, em Veranópolis, Rio Grande do Sul. O evento
reuniu cerca de 60 participantes, entre Irmãos, Leigos e
Leigas do Brasil Marista.
A partir da temática “ser o rosto e as mãos da Tua terna
misericórdia”, o encontro vivenciou o propósito da experiência
do Rosto Mariano da Igreja, nas dimensões da misericórdia,
ternura e profecia.
A programação foi dividida em quatro eixos: Bíblico-teológico, Sócio-político-antropológico-cultural, Místico-profético e
Carismático Institucional. As atividades foram trabalhadas por
meio de exposições, além de trabalhos em grupo, momentos
orientados de oração, peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio e a exposição artística Sorrisos de Maria
na Amazônia, de Letícia de Castilhos.
Sonia Vidal, assessora de Vida Consagrada e Laicato da União

Marista do
Brasil, explicou
o objetivo do encontro: “é parte
de um projeto
quinquenal para formação de multiplicadores de ações e atividades provinciais, no intuito de refletir e fortalecer a identidade
Marial da Instituição. O evento é parte da preparação para a
realização do Simpósio de Mariologia em 2021".
Celebrou-se também os 230 anos do nascimento de Marcelino
e para marcar tal evento, foi lançada a obra Cartas de São
Marcelino Champagnat, bilíngue, em francês e português, a
edição conta com textos assinados e rascunhos de Marcelino,
reproduzidos com máxima fidelidade de informações, personagens e contextos da época.
Veja no site da UMBRASIL outras informações e fotos.
4 I JUNHO I 2019
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Colômbia: Leigos Maristas comprometem-se a viver o Carisma Marista

Província Marista Norandina

forma de expressar a face mariana de a
Igreja". "Agradecemos a Deus por nos
permitir fazer nosso, o Carisma Marista,
como uma opção de vida".
O “grupo sementeira 1”, formado por
quatorze leigos, que fizeram sua consagração há um ano, na Venezuela, no
marco do VI Capítulo Provincial, também
renovou seu compromisso com sua
própria fórmula.
Toda a preparação foi feita pela Comissão dos Leigos Maristas da Colômbia,
liderada por Claudia A. Rojas Carvajal.

N

o dia 30 de abril, em Cali (Colômbia), realizou-se a cerimônia em
que dez leigas e leigos formalizaram seu compromisso em viver o Carisma Marista. Este grupo foi preparado por
mais de um ano para este momento.
O irmão César Rojas, Provincial, participou da celebração, junto com outros
Irmãos e um grande grupo de leigos
do país. A celebração foi presidida pelo
padre Laurent Wilson Durán.
Os dez leigos pronunciaram juntos
os votos de compromisso. Os novos
consagrados receberam das mãos
do Irmão Provincial a cruz Marista de
Champagnat, concebida para o uso de
leigos que manifestam publicamente seu
vínculo com o Carisma Marista, e que
traz um profundo significado. Acompanhado desse símbolo, o irmão César deu
um abraço de parabéns em cada um,
acrescentando algumas palavras como
sinal de acolhida ao seu vínculo com o
Carisma Marista.

Os leigos expressaram seu compromisso
dizendo: "Nós nos comprometemos a
revitalizar e divulgar o Carisma Marista,
como forma de expressar a face mariana
da Igreja".
Os dez leigos do “Grupo Sementeira 2”,
que optaram viver o carisma Marista
como opção de vida, são: Luis Ernesto
Jojoa e Alfredo Mora, de Sibundoy;
Eduardo Obando, de Ipiales; Jenny
Narváez e Mildred Baena, do Pasto; Ruth
Calvache e Mario Trujillo, de Popayán;
Ingrid Arteaga, de Cali; Gloria Ríos, de
Manizales; e Rocío López, de Villavicencio. Mais dois leigos participaram de
todo o processo de formação e se comprometeram com o "Grupo Sementeira
3", que já está sendo preparado.
A profissão do compromisso refere-se
às três dimensões mencionadas, com
especial destaque para a dimensão marista, como se vê nas seguintes seções:
"Comprometemo-nos a revitalizar e dar
a conhecer o Carisma Marista, como

Processo de vinculação de leigos ao
Carisma Marista em Norandina
Para a província Norandina, os processos
de discernimento e vínculo leigo podem
ser vividos de duas maneiras. Os leigos
maristas que estão passando pelas
etapas de formação e que estão explícitos no documento "ser leigo marista",
desenvolvem seu discernimento através
dos estágios Fourvière e La Valla, para
o discernimento e a vinculação com o
carisma leigo.
Os leigos maristas que já tiveram algumas experiências, formação e vivência
com o carisma e que atendem a uma
série de critérios são chamados de “grupos sementeiras vocacionais.” Nesses
grupos a preparação para o vínculo é
realizada em pouco mais de um ano,
e são desenvolvidos dez temas, com o
acompanhamento de um mentor, Irmão
ou leigo. Os temas correspondem a três
grandes dimensões: humana, cristã,
marista; e cada dimensão inclui 3 ou 4
tópicos.

Instituto dos Irmãos Maristas - Casa Geral
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Itália - comunica@fms.it
Nosso site		
http://www.champagnat.org
YouTube 		
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook		 https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter			https://twitter.com/fms_champagnat
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