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FÓRUM INTERNACIONAL SOBRE
A VOCAÇÃO MARISTA LAICAL
ACOLHER, CUIDAR, VIVER E COMPARTILHAR NOSSA
VOCAÇÃO
“TEUS FILHOS E FILHAS PROFETIZARÃO” (JOEL 3, 1)
O Governo Geral, por meio do Secretariado Ampliado de
Leigos, escolheu dia 19 de março para iniciar o processo do
Fórum Internacional sobre a Vocação Marista Laical, coincidindo com a festa de São José, patrono dos Maristas e também
um belo modelo de leigo com quem podemos aprender muito.
O Fórum Internacional será uma bela caminhada de quatro
anos de reflexão e discernimento compartilhado entre leigos, leigas e irmãos. Os temas do Fórum serão em torno da
vocação marista com ênfase na vocação laical marista, nos
itinerários formativos, no acompanhamento dos processos vocacionais, na vinculação ao carisma e nas possíveis estruturas
jurídicas para o laicato marista. Estas são relevantes questões

administração geral
■ O Ir. Ángel Diego, diretor do Secretariado de Solidariedade, na segunda-feira, participou da reunião da Plataforma de
Ação Laudato Si’, no setor das congregações religiosas, com a
apresentação dos primeiros passos a serem dados pela equipe
de coordenação.
■ Os Irmãos João Carlos e Ben, conselheiros-gerais, nessa
semana iniciam a visita virtual à Provincia de Compostela.
Começaram na terça-feira com um encontro com a equipe
provincial de Vida Marista. No sábado realizam um encontro
com o Conselho Provincial.
■ O Secretariado Ampliado de Leigos se reuniu virtualmente
com os conselheiros links, João e Sylvain, e os diretores (Raúl,
Agnes e Manú), na terça-feira, junto com os facilitadores do
Fórum Internacional sobre a Vocação Marista Laical.
■ Na terça-feira, os Irmãos Luis Carlos, Vigário-Geral, e Beto,
diretor do Secretariado de Educação e Evangelização, participaram do encontro do Comitê Executivo da Rete Internacional
Marista de Instituições de Educação Superior.
■ Na quarta-feira, o Ir. Luis Carlos, com o Ir. Ben se encontram

com a equipe do Secretariado de Educação e Evangelização.
■ No mesmo dia, os conselheiros-gerais Sylvain, Óscar, Ken e
João Carlos, e os diretores do Secretariado Irmãos Hoje, Irmãos
Ángel e Lindley, participam da reunião da Rede Interamericana
de Espiritualidade Marista.
■ Na quarta-feira, Raúl Amaya, diretor do Secretariado de Leigos, participa do encontro da Equipe de Leigos da Região Arco
Norte para a elaboração do plano regional de acompanhamento
e formação.
■ Ainda na quarta-feira, o Ir. Beto participa de um encontro
promovido pela Província Santa María de los Andes para promover o projeto “Levanta-se, fale & opina”.
■ Na quinta-feira, com a participação dos diretores do Secretariado de Solidariedade, Irmãos Ángel Diego e Francis, acontece
a primeira reunião do Comitê Executivo da Rede Marista de
Solidariedade Internacional.
■ Na sexta-feira, os diretores do Secretariado Irmãos Hoje,
Irmãos Ángel e Lindley, participarão da reunião das congregações de Irmãos, o grupo “Tutti Fratelli”.
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atuais e futuras relacionadas à vitalidade do carisma
e ao nosso caminho de comunhão como uma Família
Carismática Global.
Objetivos do Fórum
Os objetivos que queremos alcançar são:
• Aprofundar a compreensão da vocação marista,
com ênfase particular na vocação marista laical.
• Revisar e oferecer processos e itinerários de
formação e acompanhamento da vocação laical.
• Refletir e propor possíveis maneiras de vinculação ao carisma marista.
• Conhecer, refletir, explorar e propor possibiliPalavras do Superior-Geral e do Diretor do Secretariado de Leigos
dades de estruturas jurídicas (civis e canônicas)
para o laicato marista.
Esse caminho de reflexão e discernimento tem várias etavinculação ao carisma, os que são membros de alguma
pas que se caracterizarão principalmente por uma dinâmica
associação marista, os membros de movimentos laicais
participativa de diálogo em nível das Unidades Administrativas e
como o MChFM e outros movimentos.
internacional, começando em março de 2021 e terminando em • Leigos e leigas que realizam processos vocacionais no
novembro de 2024. Para as Unidades Administrativas, estão
carisma marista e são acompanhados pelas estruturas de
previstos encontros de reflexão em pequenos grupos e, em
animação provincial / distrital.
nível internacional, a realização de um Fórum presencial que
• Irmãos Maristas, particularmente aqueles que estão envolacontecerá em Roma, de 4 a 11 de novembro de 2022, e outro
vidos nos processos de discernimento, acompanhamento e
virtual em novembro de 2024. Eles terão a participação de
formação de leigos / leigas maristas.
todas as Unidades Administrativas, com 3 representantes cada Naquelas Províncias ou Distritos que ainda não contam com
(2 leigos e 1 irmão).
processos sobre a vocação marista laical, convida-se a formar
um ou mais grupos de leigos, leigas e irmãos que desejam
Etapas do Fórum
aprofundar o tema e participar da reflexão e do discernimento.
• Março a junho de 2021: (nível UAs) Lançamento do Fórum
e organização das Unidades Administrativas.
A Equipe de Animação do Laicato de cada Unidade Adminis• Julho 2021 a junho de 2022: (nível UAs) Encontros de
trativa, em diálogo com o Secretariado Ampliado de Leigos,
reflexão locais e das Unidades Administrativas (presencial
será quem coordenará e organizará o processo, e convocará
ou virtual).
as pessoas considerando sua própria realidade e suas possi• 4 a 11 de novembro de 2022: (nível Internacional) Fórum
bilidades.
Internacional presencial, primeira parte. Roma.
• Dezembro de 2022 a junho de 2024: (nível Internacional)
Guia do Fórum
Reflexão, análises e aprofundamento. Grupos internacioEm breve, será enviado a todas as Unidades Administrativas o
nais de estudos e propostas.
Guia do Fórum com as informações e critérios para o desen• Novembro de 2024: (nível internacional) Fórum internavolvimento da fase local e a participação na fase internacional.
cional virtual, segunda parte. Encerramento do processo e
Hoje comunicamos esta boa notícia a todos, a fim de preparar
documento conclusivo.
nossas mentes e corações para acolher e participar desse
maravilhoso processo da vocação marista laical.
Os participantes
No site e nas demais redes sociais do Instituto, assim como em
Em relação aos participantes, esperamos que sejam pessoas
outros veículos de comunicação, você poderá acompanhar toque estejam vivenciando processos vocacionais. Para isso,
das as informações relacionadas ao Fórum Internacional sobre
fornecemos os seguintes critérios:
a Vocação Marista Laical.
• Leigos e leigas que se sintam identificados com o carisma Colocamos esse processo do Fórum nas mãos de Maria, nossa
marista e que optaram por discernir, aprofundar e cultivar
Boa Mãe. Ela nos acompanhará neste caminho e nos ajudará a
sua vocação, valorizando a diversidade das expressões
acolher com confiança a novidade do Espírito.
leigas na UA.
• Leigos e leigas que tenham feito algum compromisso de
Secretariado Ampliado de Leigos

2

24 I MARÇO I 2021

notícias maristas 670

CASA GERAL

ESTRUTURAS LEGAIS PARA A VIDA
E MISSÃO MARISTAS EM NÍVEL GLOBAL

O

Instituto Marista sente a importante necessidade de
atualizar, adequar e orientar as estruturas legais, tanto nas
Unidades administrativas como nas diferentes obras de
missão. Para atender esta necessidade, o Superior geral e seu
Conselho nomeou em 2019, o Comitê de Estruturas legais, encarregando-o de desenhar um processo de criação de estruturas
legais, em nível global, que estejam a serviço da missão e da
vida maristas. Concluída a atividade do Comitê, o Conselho geral
aprovou uma série de recomendações que, entre outras coisas,
orientam as Unidades administrativas para que assumam um
papel ativo no processo de adaptação e atualização jurídica.
Atualmente, os Irmãos Libardo Garzón e Luís Carlos Gutiérrez
continuam trabalhando nesse processo. Já contamos com
avanços significativos no estabelecimento e reconhecimento de
estruturas legais nos Estados Unidos e Holanda.
Criação de estrutura legal na Holanda
Faz um ano, depois da visita dos Irmãos Luis Carlos Gutiérrez,
Libardo Garzón, Xavi Giné e Robert Thunus à Holanda, Bélgica
y Luxemburgo, que se deu início ao processo de adaptação
dos Estatutos e definição da organização da primeira Entidade
Global, com sede na Holanda.
Atualmente, com a assistência de advogados civis e canônicos,
foram redigidos os estatutos prévios e se dará início aos trâmi-

tes correspondentes ante as autoridades do país.
Esta Entidade do Instituto servirá para apoiar e complementar
as Províncias e o Instituto nos esforços de governança, gestão
e animação da missão, especialmente onde seja necessário
dar apoio nas ações de sustentabilidade e vitalidade.
Reunião do Vigário-Geral com a Província da Europa
Centro-Oeste
No dia 12 de março passado estiveram reunidos na Holanda os
Irs. Luis Carlos, Libardo Garzón e Ben Consigli com os Irmãos
Robert Thunus e Jacques Scholte para receber os documentos
dos advogados com a proposta documental.
No dia 18 de março, o Ir. Luis Carlos, a pedido do Conselho
Provincial da Europa Centro-Oeste, realizou uma reunião informativa sobre o progresso das Entidades globais. Nessa reunião
ele abordou todo histórico desse projeto, suas finalidades e
propósitos, sua estrutura básica, as possibilidades de funcionamento, seu estabelecimento e a possível implicação com as
Províncias ou países do mundo marista. Falou, também, dos
possíveis benefícios para as Unidades administrativas e das recomendações aprovadas pelo Conselho geral para a governança e gestão da missão e dos bens do Instituto. Em seguida foi
dado um tempo para as perguntas, que servirão para orientar o
trabalho do Conselho provincial.
24 I MARÇO I 2021
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CASA GERAL

ESTATÍSTICAS DE 2020 DO INSTITUTO MARISTA
APRESENTADAS AO VATICANO

A

Secretaria Geral do Instituto Marista apresentou o relatório estatístico relativo a 31
de dezembro de 2020 para o Vaticano e o
Instituto, referente a todas as Unidades Administrativas, comunidades, profissões religiosas,
mortes, saídas, entradas no noviciado, fraternidades e afiliados.
De acordo com os dados coletados, em 31 de
dezembro de 2020 havia um total de 2.720
Irmãos (2.450 Irmãos com votos perpétuos e
270 Irmãos com votos temporários), 65 noviços,
571 comunidades, 548 casas.
No ano de 2020, houve 42 primeiras profissões
e 7 profissões perpétuas no Instituto. No mesmo
ano, deixaram o Instituto 9 Irmãos com profissão temporária e
11 com profissão perpétua. Em 2020, faleceram 95 irmãos.

Os dados fornecidos são continuamente atualizados pelo escritório de estatísticas, que está sob a responsabilidade direta do
Secretário Geral do Instituto Marista.

EAST ASIA

PROVÍNCIA PARTICIPA DO LANÇAMENTO DO FÓRUM
INTERNACIONAL SOBRE A VOCAÇÃO MARISTA LAICAL

C

erca de 130 irmãos e leigos da Província East
Asia se reuniram para o lançamento do processo do Fórum Internacional sobre a Vocação
Marista Laical, que aconteceu no dia 19 de março.
Juntaram-se aos Maristas do Leste Asiático irmãos
de Bangladesh, Vietnã e Roma, assim como líderes
leigos de Madagascar e um membro dos “Amigos de
Champagnat” de Doha, Qatar. Uma das sessões do
evento consistiu na partilha do Ir. Sylvain, Conselheiro
Geral, sobre São José como Patrono do Instituto e o
significado do lançamento do Fórum ter coincidido com
a sua festa. Luiz da Rosa, Diretor do Departamento de
Comunicações em Roma, por sua vez, compartilhou
sobre alguns aspectos da comunicação que podem ajudar a
fomentar conexões globais.
O Fórum Internacional com seu tema “Acolher, Cuidar, Viver e
Compartilhar nossa Vocação” com o subtítulo “Vossos filhos e
filhas profetizarão ” (Joel 3,2), visa permitir que os leigos, com
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sua experiência variada de vida marista, estejam num processo
de diálogo e discernimento para buscar respostas a uma série
de perguntas feitas por leigos de diferentes partes do mundo.
Os resultados dessa discussão ajudarão os leigos a dar passos
concretos para viver a vocação marista laical de forma mais
consciente e comprometida durante os próximos anos.
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notícias breves

Primeiras profissões
No dia da festa da Anunciação, 25
de março, os noviços Adelino Gaspar
e Isac, do Timor Leste, e Tran Ngoc
Gioan, do Vietnã, farão a primeira
profissão religiosa no Instituto, em
Tudella. Outros 10 irmãos farão, na
ocasião, a renovação dos votos. Na
mesma data, os noviços do primeiro
ano começarão o segundo (assista
nesse link a direta da profissão e
renovação dos votos)
A pandemia, na Ásia e Oceania, tem
impedido aos formandos de seguir
o percurso tradicional, embora as
duas regiões tenham concordado na
criação de um noviciado comum em
Tudella. Atualmente, além de Tudella,
alguns noviços da Província da
Austrália estão em Laumanasa (Ilhas
Salomão), em Baucau (Timor Leste) e
outros irão para Cotabato (Filipinas).

Estados Unidos
A equipe da Pastoral da Juventude
provincial está promovendo “Conversas Maristas”, uma conversa online
mensal, cujos anfitriões são o irmão
Brian Poulin e Matt Fallon. A live é
transmitida pelo FaceBook e os episódios anteriores podem serem vistos
nesse canal Youtube. O 3º episódio
foi transmitido no dia 23 de março,
tendo como convidada especial,
Earline Tweedie, uma leiga marista
que trabalha na Central Catholic High
School.

CUBA E ÁFRICA DO SUL

LAVALLA200> EM MOVIMENTO
MARÇO DE 2021

N

estes dias, houve dois eventos
importantes nas comunidades
Lavalla200>, comunidades internacionais para um novo começo.
Na África do Sul, o Ir. Nnodu Onwutalu,
da Nigéria, completou seus três anos na
comunidade Lavalla200> em Atlantis,
perto da Cidade do Cabo. Em nota ao
Ir. Nnodu, o Superior Geral, Ir. Ernesto,
escreveu: “Nossos agradecimentos. Você
teve uma experiência maravilhosa em
uma comunidade internacional e intercultural! Você é um pioneiro para todos os
irmãos do continente africano… Você fez
a escolha de se abrir a uma experiência
mais ampla na nossa vocação marista e
de abraçar o desconhecido, com fé.”

Na América Central, em 17 de março,
Rosa Schiaffino (Mediterrânea) e Ir. Luis
Sanz (Santa Maria de los Andes) foram
da Guatemala para Cuba. Eles são novos
membros da Comunidade de Holguín.
A espera por seus vistos foi longa, mas
finalmente conseguiram. O Ir. Jorge Gaio
(Brasil Centro-Sul), em Cuba, os recebe
com tanta satisfação. O Ir. Efrain, da
América Central, esteve com o Ir. Jorge
durante os últimos 3 meses. Rosa e Luis
prepararam um pequeno vídeo para se
apresentarem.
Se quiser dedicar um significativo
tempo de sua vida nas Comunidades
Lavalla200>, contate o seu provincial ou
escreva para cmi@fms.it.

Brasil Sul-Amazônia
De 8 a 12 de março, a Província
promoveu uma semana de encontros
de formação para os colaboradores/
as que atuam no Serviço de Pastoral
e em outros setores das obras maristas. Cerca de 90 pessoas participaram dos encontros virtuais.
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Irmão Francisco, primeiro Superior Geral
do Instituto Marista
Hoje, nas Notícias Maristas, começamos a publicação
de pequenos textos que pretendem fazer conhecer
melhor o Irmão Francisco (Gabriel Rivat). Ir. Francisco,
primeiro Superior-Geral do Instituto, foi formado por
São Marcelino Champagnat e fez a primeira síntese da
Espiritualidade Marista.
Sua causa de beatificação foi introduzida em Roma e
aguarda um sinal para seguir em frente.
No final de seu trabalho como superior, o Irmão
Francisco disse: “Para ser superior tive 20 anos de
preparação e durante 20 anos fui superior. Terei outros 20 anos como reparação?” Por isso foi escolhido
o número 60, 60 pequenos textos, como “cápsulas”,
uma biografia em parcelas para conhecer o Irmão
Francisco, que serão publicados semanalmente em
Notícias Maristas.
Que conhecer mais de perto ao Irmão Francisco nos
permita atualizar o carisma marista e invocá-lo na
expectativa de sua próxima beatificação.

Irmão Francisco 1/60 - Nascimento e Família
Gabriel Rivat (Ir. Francisco) nasceu
no sábado, 12 de março de 1808, na
aldeia de Maisonnettes, perto de La
Valla-en-Gier (França). Maisonnettes
é um vilarejo de cerca de 50 habitantes. La Valla era então um centro
agrícola, cercado por florestas, com
alguns artesãos, principalmente
fabricadores de tamancos (sapatos).
Seu pai, Jean-Baptiste, nasceu em
12 de junho de 1762 e morreu em 18
de setembro de 1827, aos 65 anos
de idade. Sua mãe, Françoise Boiron,
nasceu em 5 de setembro de 1765 e morreu em 15 de dezembro de 1844, aos 79 anos de idade. Eles se casaram em 1789. Tiveram sete filhos: Jeanne-Marie, nascida em 1790; Jean-Claude, em 1791; Jean-Antoine, em
1793; Antoinette, em 1796; Jeanne, em 1798; Jean-Marie, em 1805 e Gabriel, em 1808.
A pequena propriedade da família tinha um estábulo, talvez com meia dúzia de vacas, e algumas ovelhas,
cabras e porcos. Embora não tivessem abundância, nunca passaram fome.
Era uma família cristã, onde o rosário era rezado diariamente. O jejum e a penitência de preceito também
eram observados. As pessoas que batiam na porta para pedir comida ou água eram atendidas. A missa e a
catequese eram frequentadas semanalmente. Gabriel foi batizado no dia seguinte ao seu nascimento.
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mundo marista
AUSTRÁLIA: HEIDELBERG WEST

QUIRIBÁTI: ST MARCELLIN PRE SCHOOL IN
TEMAIKU, TARAWA DO SUL

: MULIVAI

ROMÊNIA: CASE ALE SPERANTEI

COLÔMBIA: NOVICIADO MARISTA “LA VALLA”

SOLIDARIEDADE NO TIMOR LESTE

BRASIL CENTRO-NORTE

PROVINCIA ASSUME SECRETARIA DE INSTITUIÇÃO
NACIONAL PARA OS DIREITOS DA DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE

D

pós mais de quatro anos de intenso trabalho, a Região
esde fevereiro, a Província Brasil Centro-Norte integra
a nova gestão (2021-2023) da Secretaria do Fórum
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (FNDCA) do
Brasil. A Província compõe a nova gestão do órgão ao lado de
outros organismos nacionais, além de instituições religiosas
como os Lasalistas e Salesianos, em defesa de crianças e
adolescentes.
O Ir. Vicente Sossai Falchetto, que vive em Silvânia, Goiás, será
o representante da instituição na entidade. Ele destaca duas
prioridades para a direção. “A primeira é retomar as atividades
do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, com eleições de membros. A segunda é fortalecer os fóruns
estaduais e, consequentemente, os conselhos estaduais da
criança e do adolescente”.
Além disso, o secretariado nacional pautará suas atividades

no sentido de mobilizar a população, quanto aos assuntos urgentes do público infantojuvenil, como a educação, o trabalho
infantil, a violência ou abuso sexual.
O Fórum tem como missão garantir a efetivação dos direitos
do público infantojuvenil, por meio da proposição, articulação e
monitoramento das políticas públicas e da mobilização social,
para a construção de uma sociedade justa e solidária.
24 I MARÇO I 2021
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AUSTRÁLIA

SIMPÓSIO DA ASSOCIAÇÃO MARISTA
DE SÃO MARCELINO CHAMPAGNAT

6

00 pessoas se
reuniram on-line, no dia 2 de
março, para participar
do Simpósio com o
Padre Timothy Radcliffe, promovido pela
Marist Association of
St Marcellin Champagnat da Austrália.
Sob o tema de reflexão
proposto para 2021:
Respire – o espírito da
vida (Romanos 8,2), o
simpósio atraiu participantes da Austrália
e de outros países, incluindo Vietnã, Filipinas, Timor Leste,
Nova Zelândia, Sri Lanka e também membros da Casa Geral
em Roma.
Padre Timothy é conhecido em todo o mundo como um
mestre dos dominicanos. Seu mais recente livro “Viva
em Deus – Uma Imaginação Cristã” tem sido uma fonte
de incentivo para o tema da Associação Marista da
Austrália. Suas sugestões e reflexões sobre como viver
a vida cristã geraram discussões estimulantes durante
o simpósio. A mensagem fundamental passada pelo Pe.
Tim ficou refletida na afirmação de que “temos mais
probabilidade de entusiasmar as pessoas sobre nossa
fé se o cristianismo for entendido como um convite para
viver plenamente”.
Ao falar dos muitos desafios que os jovens enfrentam nas
escolas católicas, os participantes foram convidados a criar

espaço para permitir que o amor curativo de Deus entre em
suas vidas.
Baseando-se na metáfora do jardim, o Pe. Tim colocou que
o desafio para os cristãos é “tornar-se jardineiros da vida,
criar crianças que conhecem a arte de falar palavras de
cuidado para com os outros, que libertam do fracasso e dão
oxigênio para viver. Disse que que quando compartilhamos
esta criatividade divina curamos, libertamos, perdoamos,
renovamos”.
O Ir. Peter Carroll, Provincial da Austrália, observou que “o
número de participantes e seu compromisso demonstraram,
mais uma vez, neste tempo de Quaresma Santa, a sede de
católicos comprometidos com o pensamento, o discurso e
a reflexão espiritual. Ver tantas pessoas, de contextos diferentes, procurando sinceramente juntas, foi uma experiência gratificante.”

Instituto dos Irmãos Maristas - Casa Geral
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/fmschampagnat
Twitter			
https://twitter.com/fms_champagnat
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