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Caros amigos e amigas,
Maristas de Champagnat
É com grande alegria e esperança que enviamos a
você o primeiro número do Boletim “Partilhando”.
Este é um recurso que criamos especialmente para
animar e acompanhar a vida marista dos leigos e para
colaborar na promoção do futuro de comunhão ao
qual o Espírito Santo nos convida. Há algum tempo sonhamos com este projeto e hoje conseguimos
torná-lo realidade sob os auspícios do Fórum Internacional sobre a Vocação Marista Laical.
Este boletim terá as seguintes características: será
uma edição mensal, destinado aos irmãos e leigos
e leigas maristas; não será um boletim de notícias
(para o qual já existe Notícias Maristas); publicará
reflexões, textos de formação, experiências pessoais

e comunitárias, testemunhos de vida e tudo aquilo
que promove o desenvolvimento da vocação marista
laical e a comunhão com os irmãos.
Abrimos essa caminhada com um número especialmente dedicado ao tema do Fórum Internacional
sobre a Vocação Marista Laical, uma iniciativa trabalhada atualmente pelo Secretariado Ampliado dos
Leigos, a pedido do Governo Geral do Instituto. À
medida que o Fórum avança, o boletim informará
dos passos que se dão.
A partir da segunda edição, cada número terá ênfase
em uma das seis regiões maristas, revezando-se à medida que formos avançando. Líderes de cada região,

VOCAÇÃO MARISTA LAICAL

mês após mês, estarão encarregados de desenvolver
certos conteúdos do boletim. Isto dará maior visibilidade à grande e maravilhosa diversidade que compõe nossa família carismática global. Além disso,
“Partilhando” abordará outros
tópicos do Instituto relacionados
aos leigos que esperamos ser de
interesse para todos.
O boletim terá uma versão em
PDF e outra para e-mail. Será
enviado, por e-mail, aos inscritos
à mailing de “Notícias Maristas”.
Junto com esta iniciativa, usaremos também as redes sociais para
compartilhar nossa vocação marista. Por exemplo, para aumentar
a consciência de sermos membros
de uma família global, criamos
um grupo de facebook aberto a

todos. Convidamos você a se inscrever. Além disso, com a intenção de fortalecer nossa comunhão,
propomos o uso do hashtag #VocacaoMaristaLaical nos posts que colocamos nas redes sociais e que
falam da nossa vocação.
Esperamos que este boletim seja
uma contribuição para enriquecer nossa vocação como leigos
e leigas maristas, tanto pessoalmente quanto em comunidade, e que nos ajude a estar em
maior comunhão e harmonia
como uma Família Carismática
Global. Que nossa Boa Mãe e
São Marcelino nos acompanhem em nossa caminhada.
Raúl Amaya,
Diretor do Secretariado
de Leigos

Colocarmo-nos juntos a caminho, sentirmo-nos necessitados uns dos outros, foi o
apelo principal do XXII Capítulo Geral: caminhemos como família global! É nesse contexto que se lança no Instituto a iniciativa de um
FÓRUM INTERNACIONAL SOBRE A VOCAÇÃO MARISTA LAICAL. Na Circular Lares
de Luz, convidei a continuar aprofundando a
vocação marista, de Irmãos e leigos, seguindo o convite do XXII Capítulo Geral: “O futuro
do carisma estará baseado na comunhão de
maristas plenamente comprometidos”. Há
vários processos em curso no Instituto, que
buscam acompanhar e fortalecer cada uma
dessas vocações (Ir. Ernesto, Superior-Geral)
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Fórum Internacional sobre
a Vocação Marista Laical
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.
Pretendemos realizar, ao longo deste caminho, um vocacionais, os membros do MChFM e outros moprocesso de reflexão e discernimento compartilhado entre leigos, leigas e Irmãos, sobre a vocação, a
O Governo Geral, por meio do Secreformação e acompanhamento, a vinculação ao carisma e as possíveis estruturas jurídicas do laicato
tariado Ampliado de Leigos, escolheu
marista; temas relevantes atuais e de futuro relaciodia 19 de março para iniciar o processo
nados à vitalidade do carisma marista e à comunhão
do Fórum Internacional sobre a Vocomo uma Família Carismática Global .
cação Marista Laical, coincidindo com a
Os 4 objetivos desse percurso são:
festa de São José, patrono dos Maristas e também um belo modelo de leigo
1. Aprofundar a compreensão da vocação macom quem podemos aprender muito.
rista, com ênfase particular na vocação marista laical.
2. Revisar e oferecer processos e itinerários de
formação e acompanhamento da vocação
laical.
3. Refletir e propor possíveis maneiras de vinculação ao carisma marista.
4. Conhecer, refletir, explorar e propor possibilidades de estruturas jurídicas (civil e canônicas) para o laicato marista.
O Governo-Geral convida todos os leigos e leigas
maristas do mundo que participam dos processos
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vimentos laicais, os Irmãos que acompanham seus
processos vocacionais e que vivem em comunhão
vocacional, os membros das associações laicais maristas, as equipes de animação vocacional de leigos e
os Conselhos Provinciais/Distritais, para participar
da reflexão e do discernimento a que se convoca este
Fórum.
Para aquelas unidades administrativas que ainda não

possuem processos sobre a vocação marista laical,
poderão criar um ou mais grupos de leigos, leigas e
irmãos que desejam aprofundar o tema e participar
do processo.
Em todos os momentos, os membros do Secretariado Ampliado estarão disponíveis para apoiar as
Equipes Provinciais ou Distritais na animação do
processo.

GRANDES TEMAS E PERGUNTAS QUE ORIENTAM ESSE CAMINHO
A seguir, uma série de temas que estão associadas aos objetivos que queremos atingir neste
processo. Pode-se dizer que são as grandes questões inspiradoras em nosso caminho para
que, ao longo do processo compartilhado de reflexão e ação, possamos ter respostas para
elas com a contribuição do máximo possível de Maristas de Champagnat.
Dessas perguntas, nascerão as fichas de atividades, que chegarão a vocês a partir de maio
de 2021, e que incluirão perguntas mais específicas que serão utilizadas para o trabalho de
diálogo e discernimento dos grupos ou comunidades.
Tema 1: a vocação marista e a
vocação marista laical
Objetivo: Aprofundar a compreensão da vocação marista, com
ênfase particular na vocação marista laical
Tema 2: Itinerários e processos
de formação e acompanhamento
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Objetivo: Revisar e oferecer processos e itinerários de formação
e acompanhamento da vocação
laical
Tema 3: vinculação ao carisma
marista
Objetivo: Refletir e propor possíveis formas de vinculação ao ca-

risma marista
Tema 4: possíveis estruturas legais para o laicato
Objetivo: Conhecer, refletir,
explorar e propor possibilidades de estruturas legais (civil e
canônicas) para o laicato marista

FÓRUM INTERNACIONAL

ETAPAS DO FÓRUM
Este caminho de reflexão e discernimento tem várias etapas que se caracterizarão principalmente por uma dinâmica participativa de diálogo, de encontros em pequenos grupos
de reflexão. Cada contribuição será essencial para enriquecer o processo.
Para os encontros locais, propomos que as comunidades de leigos e leigas existentes
(MChFM, grupos de espiritualidade, outros movimentos laicais etc.) sejam mantidas e se
tornem grupos de reflexão do Fórum.
Nas UAs, em que não há comunidades laicais, sugerimos que pequenos grupos sejam
organizados para que possam abordar adequadamente os temas.
É muito relevante que desses grupos ou comunidades participem Irmãos maristas ligados
à formação e acompanhamento da vocação dos leigos e leigas.
Etapa 1: Abertura oficial do
processo e organização no âmbito das Unidades Administra-

tivas - Março de 2021 a junho
de 2021
Esta etapa está pensada para co-

Abertura
março 2021
e organização
a junho 2021
nas UAs

ETAPA

Encontros locais e julho 2021
provincial/distrital junho 2022

ETAPA

Fórum Internacional presencial,
primeira parte

ETAPA

Análise dos resultados e propostas

Fórum internacional
on-line

1

4 al 11
novembro 2022

dezembre 2022
a junho 2024

novembro 2024

2

3

ETAPA

4

EETAPA
ETAP

5

nhecer a proposta do processo do
Fórum Internacional em sua globalidade e para organizar os encontros locais e provincial/distrital.
Etapa 2: Encontros locais e provincial/distrital - Julho de 2021
a junho de 2022
Esta etapa compreende o estudo
e o aprofundamento dos temas
propostos, em nível pessoal e comunitário. A dinâmica acontecerá em pequenos grupos formados
por Irmãos, comunidades mistas,
leigos e leigas vocacionados, fraternidades do MChFM, ou outros
movimentos, de modo presencial,
quando possível, ou virtualmente.
É importante ressaltar que cada
UA irá projetar esta etapa de acordo com suas possibilidades de programação interna, o que significa
que não é necessário ocupar todos
os meses atribuídos a esta fase.
Etapa 3: Fórum Internacional
- 4 a 11 de novembro de 2022,
em Roma
O objetivo é acolher a riqueza da
diversidade do mundo marista
em um encontro internacional e,
neste espírito de unidade, dialogar sobre todas as contribuições
feitas por cada UA. Chegaremos
aos primeiros consensos, ou acor-
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dos globais, a respeito de cada um
dos objetivos que mobilizam o
Fórum Internacional e geraremos
novas propostas para as UAs.
Etapa 4: Análise dos resultados e propostas - Dezembro de
2022 a junho de 2024
Nesta etapa, se pretende dar continuidade à reflexão e ao aprofundamento dos temas escolhidos no
Fórum Internacional. Para isso,
durante o Fórum, serão formados
grupos de estudos virtuais com alguns dos participantes do Fórum
Internacional, e outros convidados. Esses grupos terão encontros
virtuais para aprofundar o tema
de sua responsabilidade e desenvolver uma proposta concreta a

ser apresentada no Fórum virtual
em 2024. Será criada uma área
de trabalho online na qual o trabalho de todos os grupos poderá
ser acompanhado e receber contribuições de todos os participantes do Fórum. Essa etapa poderá
contar com consultas às equipes
provinciais de leigos quando necessário.
Etapa 5: Fórum Internacional
on-line - Novembro de 2024
É a etapa de apresentação, contribuições e consensos sobre as
propostas de cada grupo temático
com vistas a gerar uma proposta
comum e apresentá-la ao Conselho geral e, posteriormente, ao
Capítulo geral de 2025.

EQUIPE DE ANIMAÇÃO

Em relação aos
participantes do
encontro em Roma
em novembro de 2022:
1. Cada UA envie ao
Fórum presencial dois
leigos e um irmão.
2. A sugestão é que
sejam eleitos ou
propostos pelos
participantes do
processo local e
provincial/distrital
com algum método
participativo.
3. Esse serviço de
representação
será para o Fórum
presencial de
novembro de 2022
e o Fórum virtual de
novembro de 2024.

O Governo-Geral estabeleceu que o Secretariado Ampliado de Leigos,
os Conselheiros-gerais de ligação com este Secretariado e dois facilitadores, sejam responsáveis pela preparação, animação, promoção e acompanhamento do Fórum Internacional.
Apresentamos seus nomes a seguir:
Secretariado Ampliado de Leigos: Agnes Reyes (Asia), Carole Wark (Oceania), Ana Saborío (Arco Norte),
Manuel Gómez (Europa), Marcos José Broc (América Sul), Ir. Elias Odinaka (África), Raúl Amaya (Diretor
do Secretariado dos Leigos).
Conselheiros-Gerais de ligação com o Secretariado: Irmãos Sylvain Ramandimbiarisoa e João Carlos do Prado.
Facilitadores do processo: Vanderlei Soela (Brasil Centro-Norte) e Ir. Graham Neist (Austrália).

Encontro do Secretariado Ampliado de leigos - Filipinas, 2019
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LOGOTIPO E COMUNICAÇÃO

A proposta do logotipo para o processo do Fórum
Internacional da Vocação Marista Laical foi desenvolvida pela Assessoria de Comunicação e Representação Institucional da Rede Marista da Província Marista Brasil Sul-Amazônia.
Esta proposta visual é composta por três elementos
principais, que podem ser utilizados em conjunto,
separadamente ou combinando alguns deles. Esses
elementos são uma imagem, o título do processo
que vamos realizar e o lema que inclui a citação
bíblica do profeta Joel.
Na imagem, descobrimos diferentes significados que
remetem à experiência que queremos viver nesses
próximos anos:
• A forma espiralada evoca o vento do Espírito.
• Nesse centro, existe
fogo, paixão e amor criativo.
• Descobrimos também um M que está no
centro dessa espiral. Esse
M em movimento nos
identifica com o dom do

Espírito, que é o carisma
marista.
• O movimento que se
visualiza na imagem inteira é como um abraço que
se rejuvenesce por dentro,
saindo novamente, em espiral, para continuar cuidando e convidando.
• A imagem também
nos faz lembrar uma dança, a dança da missão,
que nos instiga a ser profetas no mundo de hoje.
• Todos esses elementos e dimensões são
unificados em nosso chamado como leigas e leigos maristas, o que implica um
processo permanente de “acolher, cuidar,
viver e compartilhar nossa vocação”.
Uma página no site do Instituto recolhe todas as informações e recursos sobre o Fórum Internacional.
Ao mesmo tempo, nas redes sociais, todos são convidados a usara o hashtag #ForumInternacionalMarista para dessa maneirar identificar os conteúdos que se publicam sobre esse processo da vocação
marista laical.

#ForumInternacionalMarista
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www.champagnat.org
VOCAÇÃO MARISTA LAICAL
NA REDE
Convidamos você a partilhar
sua vida e vocação maristas
nas redes sociais. Cada vez
que colocar um post, fotos
ou vídeos que fale dessa
experiência, use o hashtag
#VocacaoMaristaLaical. Isso
permitirá identificar a sua
comunicação na família global
marista.
Também convidamos você a
se inscrever no grupo público
de FaceBook: Laicos Maristas
/ Marist Laity – Global. É
um espaço para partilhar as
emoções e experiências da
vida marista laical.

•

Encontro da Área de Vida Marista da AdministraçãoGeral

•

Lançamento do Fórum Internacional sobre a
Vocação Laical em Ampahidrano Fianarantsoa

•

Retiro conjunto dos Irmãos e Leigos da Província da
East Asia

•

UMBRASIL E MChFM promovem Novena de São
Marcelino Champagnat

•

Cmi lança o Guia para o Voluntário Marista

•

Encontro de animadores e assessores das
fraternidades do MChFM, Cruz del Sur

•

Maristas leigos do México refletem sobre a circular
Lares de Luz

•

Programa de formação para leigos da Província dos
Estados Unidos

•

Laicado jovem marista de Brasil Centro-Sul celebra
o lava-pés

#VocacaoMaristaLaical
O boletim “Compartindo” será publicado mensalmente. Cada número estará a
cargo de uma região marista, que se revezarão nessa tarefa. O próximo número
será publicado no dia 31 de maio e a Região Arco Norte será responsável por ele.
Para inscrever-se na mailing list, use esse link.

Instituto dos Irmaos Maristas - Secretariado dos Leigos
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Rome, Italy - comunica@fms.it
Website			
http://www.champagnat.org
YouTube
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook		 https://www.facebook.com/groups/laicosmaristas
Twitter		
https://twitter.com/fms_champagnat
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