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REGIÃO EUROPA
Escuta. Um desafio,
uma oportunidade
A cada ano escolar, a Rede Europeia Marista propõe
um lema comum para a pastoral nos centros educativos. Para o curso 21-22, o lema é “Escuta”. Esta
proposta pode ser acolhida também pelos Maristas
de Champagnat que compartilham nosso ser marista em grupos de vida, comunidades, fraternidades,
equipes maristas locais.
Recebemos este lema como um convite a nos transformar e transformar graças à escuta. Escutar e nos

Marta Portas - Província de L’Hermitage
Coordenadora da Equipe Europeia do Laicato

escutar é uma arte a se
exercitar. Valorizar a escuta significará, entre
outras coisas, ativar o
acolhimento, o tempo
de qualidade, a atenção plena, a alteridade,
o exercício da escuta
ativa, o cuidado com
o nosso interior, ... A
escuta como atitude de
vida, colocá-la em prática no nosso dia a dia,
no encontro pessoal com o outro, no cuidado com o
meio natural, na oração… Escuta ativando todos os
sentidos, abrindo o coração para não ficar quieto ou
indiferente e responder sem medo, assertivamente
aos chamados que recebemos.
Com a convicção de que todos temos capacidade
de escuta, que esta escuta é importante para que a
presença, o espírito de família, o acompanhamento
e a vida em comunidade tenham sentido, sejam autênticos, estamos dispostos a continuar aprendendo
a ser referência na escuta. Praticar e exercitar a escuta exigirá preparação, disponibilidade, disposição,
tempo, intenção, calma, serenidade. Dependerá de
cada um saber dedicar um tempo de qualidade à escuta, fugindo do ativismo que nos dificulta essa prática. A cada um também, a oportunidade de cultivar
sua interioridade. Preparemos um espaço de escuta
da Palavra, oração pessoal, oração com a comunidade, silêncio.
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Mergulhemos sem medo e aceitemos o que aí ouvimos como uma oportunidade de compreender,
meditar, crescer e conversar com o Deus da Vida. O
exercício da escuta na fraternidade, no grupo, na comunidade valorizará as nossas relações, a confiança,
o diálogo fraterno, valorizará os nossos encontros.
As leituras, a música e as experiências sugeridas pela
Rede Europeia, nos materiais que preparou, ajudar-nos-ão a fazê-lo pessoalmente ou em grupo. Para
cada mês haverá um subtema que nos aproximará da
escuta prestando atenção a uma nuance.
No curso que iniciaremos neste mês de setembro,
o Fórum Internacional da Vocação Marista Laical
também nos oferecerá a oportunidade de gerar espaços de diálogo e neles a escuta será uma atitude importante para “Acolher, cuidar, viver e compartilhar
nossa vocação”.
Escuta. Um desafio, uma oportunidade, vá em frente!

Como

vivo o ser leiga
marista?

Nerea Cano - Província de
Compostela
Membro do Grupo de Espiritualidade Marista (GEM), Família Hermitage
voluntária do movimento juvenil MarCha e formada em
acompanhamento da alma

Vivo o ser leiga marista como
um dom, como uma oportunidade que a vida me deu de compreendê-lo a partir da simplicidade e da presença, prestando
atenção aos pequenos detalhes e
à alma das pessoas. Uma das coisas mais importantes que aprendi neste processo foi olhar um
pouco além das ações das pessoas. Ensinou-me a vislumbrar o
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seu interior e a escutar o meu, a
ter consciência de quando o ego
governa, a tentar ficar em paz comigo mesma, afastando-me da
influência do entorno, a curar
feridas profundas.

Os Irmãos nos ajudaram a criar
um espaço de proteção que
hoje podemos chamar de família. Uma família na qual posso
me refugiar quando os tempos
estão escuros e com a qual possa celebrar cada pequeno passo
que dermos. O GEM me ajuda
a voltar ao que importa quando a agitação da vida cotidiana
me faz focar no urgente. Sinto
o abraço fraterno e sem julgamento de cada um de nós que o
formamos.
Só posso dar graças porque
Champagnat teve esse sonho
maravilhoso e por me colocar a
serviço para continuar esta corrente de acolhimento, cuidado
e amor.
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Região Europa:
berço do nosso carisma
A Região Europa é composta pelas seguintes províncias maristas: Compostela, Europa Centro-Ocidental, Ibérica, L’Hermitage e Mediterrânea. A partir da
França, berço do nosso carisma, em pouco mais de
200 anos podemos dizer que o sonho de Marcelino
se tornou realidade: “Todas as dioceses do mundo
entram em nossos planos”.
Foram muitos, muitíssimos, os irmãos que, ao longo
destes anos, foram semeando, nesta região, o amor
a Maria e às crianças e jovens mais necessitados por
meio de um estilo de vida simples, centrado nas “pequenas virtudes”, e de um estilo educativo em que
a educação integral de crianças e jovens, baseada no
afeto e no respeito, são eixos fundamentais.
Essa maneira de ser, de estar e de agir foi contagiando, como por osmose, e hoje há muitas pessoas que
vivem também este carisma. Homens e mulheres de
15 países, de toda as idades e de todos os âmbitos

Mayte Ballaz César – Província Ibérica
Coordenadora da Comissão de Vida Marista

da vida, nos sentimos chamados
a viver nossa fé
dentro desta família.

Vida

marista rica e
plural

Esta experiência
do carisma por
parte dos leigos/
as desenvolveu-se lenta e progressivamente e cada Província criou diferentes processos para responder às necessidades que surgiram.
Quando, em 1985, o XVIII Capítulo Geral promoveu o “Movimento
Champagnat da Família Marista”, começou-se a articular e a compartilhar,
por meio das “Fraternidades”, a riqueza que significa viver o mesmo carisma
irmãos e leigos/as.
Desde então, muitos passos foram
dados e cada uma das províncias viu
crescer diferentes grupos: Vida Marista, Espiritualidade, Encontro, comunidades laicais, comunidades mistas...
cada um em seu ritmo, com seu processo particular, mas todos procurando responder às diferentes necessidades vocacionais surgidas.

Comunidades

mistas,
outra forma de viver a
comunidade

Uma das respostas que surgiu foi a
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criação de Comunidades mistas, em que irmãos
e leigos compartilham a vida e/ou a missão.
Cada uma dessas comunidades é muito diferente e tem suas próprias idiossincrasias. Surgiu em
contextos e momentos especiais para responder
a diferentes realidades. Assim, na França, existem três comunidades mistas: L’Hermitage, Mulhouse e Lagny. Outras três na Espanha: CUM
(Salamanca), Llinars del Vallés (Catalunha) e
Granada. Uma em Giugliano (Itália) e outra em
Champville (Líbano). Além disso, existem as
Comunidades Fratelli (La Salle - Maristas) em
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) e Melilla, e duas
comunidades Lavalla200>: Moinesti (Romênia)
e Siracusa (Itália).

Encontrando

forças na fé
e na ação cristã

Christian Röhrl
Província Centre West Central
Europe
Alemanha
Através da minha própria
vida de fé e de experiências
pessoais, frequentemente e
com alegria coloco-me ao
serviço dos outros. Desde cedo confio no amor e
apoio de Deus e nunca me
decepcionei nas diferentes situações. Cresci junto com meus dois irmãos
Stefan e Thomas em um
lar cristão bem protegido.
Devido aos laços estreitos
com a paróquia local, nunca desisti de ajudar na nossa paróquia de Miltach,
Alemanha, e desde a minha primeira comunhão, durante muitos anos como coroinha
e até hoje ajudando no serviço
do sacristão e na organização e
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Além dessas comunidades, em algumas províncias há
projetos para a formação de Comunidades Cristãs
Maristas de Referência nas obras (CCMR), em que
irmãos e leigos/as compartilham a missão e são referência carismática nas diferentes presenças maristas.
“Nós, leigos, podemos contribuir com uma nova forma
de animação da vida marista nas obras. Junto com os
irmãos, podemos formar comunidades locais maristas
que se constituam no coração da missão e na garantia
de uma identidade marista evangelizadora. Essas comunidades podem ser sementes de nova vitalidade da
missão, que não depende exclusivamente do número ou
da presença de irmãos no local” (Em torno da mesma
mesa, 60).

realização de eventos da igreja.
Frequentemente e com alegria
coloco minhas habilidades para
ajudar a Igreja. Em primeiro lugar, como a primeira pessoa a
ser batizada em nossa igreja pa-

roquial local, ainda estou ansioso para cuidar das crianças e jovens (seja como coroinha ou nas
reuniões de crianças e jovens),

para encorajá-los em sua vida de
fé e experimentar a comunidade
e a coesão junto com eles.
Os anos em que pude ganhar
muito para minha vida pessoal
de fé na escola e nas atividades extracurriculares na
Maristen-Realschule Cham
também fortaleceram meu
compromisso
posterior.
Além de meus muitos anos
como 1º tesoureiro na associação anterior dos “Amigos da Escola Secundária
Marista de Cham”, tem
sido uma grande alegria
para mim rezar com os jovens durante as celebrações
ou reuniões semelhantes
em nível provincial para falar com eles e para me envolver com eles em nossa fé
comum.
Espero continuar a construir pontes entre mim, meus
semelhantes e todos aqueles que,
como eu, confiam em Deus e em
Cristo.
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Vinculação

ao carisma, uma realidade que ganha força

Com o tempo, muitos de nós, leigos/as manifestamos o nosso desejo de tornar pública a adesão ao
carisma, e em quase toda as províncias da Região
Europa foram elaborados itinerários de acompanhamento para ajudar a discernir esta vocação. Em
todas as províncias estes itinerários têm 4 eixos comuns: vocação, missão, espiritualidade e fraternidade. O processo de produção não tem sido fácil. Surgem temores e relutâncias, mas, ao mesmo tempo,
o desejo cresce e todos, irmãos e leigos/as, tomamos
consciência do momento crucial que a Igreja e as
instituições estão passando e da responsabilidade
que devemos assumir.
Em todas as províncias foram procuradas pessoas
que pudessem acompanhar estes processos. Irmãos e
leigos que possam ajudar outras pessoas a fazer uma
reflexão séria e profunda sobre a sua experiência e o
seu itinerário à luz da Palavra, a compartilhar com
os irmãos/irmãs, a ouvir os sinais dos tempos... para
que possam responder à sua vocação. As pessoas que
acompanham esses processos formam uma equipe
que se prepara no acompanhamento, na partilha,
na oração, revisão dos materiais... para melhorá-los

constantemente. Neste momento podemos dizer
que existem 55 pessoas vinculadas ao carisma na
Província Ibérica e em breve estarão agregando outros leigos/as das demais Províncias, já que Compostela, L’Hermitage e Mediterrânea também iniciaram
esses processos.

Equipe

europeia de leigos

A equipe europeia de leigos, formada por seis pessoas, uma de cada Província, mais o Ir. Teodorino
Aller, secretário da Região, tem a missão de compartilhar todas essas realidades que, por serem semelhantes, são diferentes em cada contexto e procura
unificar critérios e pontos de vista para o futuro.
Há temas sobre os quais cada Província faz sua reflexão, mas que nos dizem respeito a todos como
região Europa e como Instituto. Como equipe,
gostaríamos de poder oferecer também a nossa,
com base nas diferentes preocupações e realidades, para fazer com que o caminho percorrido seja
cada vez mais um caminho comum e compartilhado. Há um tema que diz respeito a todos nós
e que gostaríamos de abordar como região, o da
Família Carismática. Mas isso será para o próximo
capítulo.
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Compartilhando vida
marista em comunidade
Estas linhas pretendem provocar uma reflexão, uma
ideia, uma conversação... das que ajudam a seguir
adiante caminhando juntos.
“precisamos de uma comunidade que nos apoie,
que nos auxilie e dentro da qual nos ajudemos
mutuamente a olhar em frente. Como é importante sonhar juntos! (…) Sozinho, corres o risco
de ter miragens, vendo aquilo que não existe; é
juntos que se constroem os sonhos.”
(Fratelli Tutti, 8)
Irmãs e Irmãos sonhando, caminhando e construindo juntos, por opção, por vocação e também por necessidade. O Evangelho, a Boa Nova é tão rica que é
possível encontrar diferentes maneiras de nos acercarmos dela, vivê-la com intensidade, de tal maneira
que precisamos dos outros para enriquecer nosso dia
a dia como cristãos. Que maravilhoso é descobrir a
vida comunitária! Partilhar em profundidade, colocando toda a vida sobre a mesa, expondo com transparência pensamentos,
sentimentos, experiências... para que, através
da palavra, ou o silêncio
dos demais, Deus nos
ilumine. Uma vida comunitária na qual nosso
coração bata com força,
onde rimos com prazer,
vibramos com a missão,
entusiasmados em cada
passo.
Partimos de um conceito de vida comunitária
laical que busca ir além
da visão reducionista de
formar um grupo concreto de pessoas com as
quais se vive numa perspectiva cristã. Tentamos
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Ana Gómez Haro e Javier Fernández Castillo
Província Mediterrânea
Matrimônio na comunidade mista de Granada
e na Fraternidade Cristo de Bugobe;
Membros da Equipe Provincial de Leigos

dar um passo conceitual e olhar mais além: entender
a vida comunitária na perspectiva da vida partilhada
em um grupo concreto, vivendo a experiência de seu
projeto comunitário, da opção de vida comunitária
em muitas realidades eclesiais que nos rodeiam, seja
de maneira estável (família, matrimônio, fraternidade) ou circunstancial (comunidade de missão ou
formação, campo ou equipe de trabalho). Combinamos, portanto, uma visão “petrina” de comunidade, ou grupo estável, com uma opção “paulina”
de viver comunitariamente os lugares de Igreja onde
nos encontremos.
Entendemos que esta visão mais ampla se encaixa
melhor com a realidade mutante da vida laical: es-

VOCAÇÃO MARISTA

Silencio,

belleza,
equilibrio

Jordi Cunillera Grañó
Provincia de l’Hermitage
Comunidade Marista de
Llinars del Vallès, Catalunya

lêncio e escutar o Senhor. É o momento da oração comunitária diária das vésperas, antes do jantar. Eu
não tinha o costume de dispor de
um momento como este, porém,
agora, o espero e o desfruto, e cada
dia pode ser diferente: retomar a

Faz mais de seis anos (desde
março de 2015), que estou vivendo na Comunidade Marista
de Llinars del Vallès (Catalunha
– L’Hermitage), uma comunidade mista formada por quatro
maristas: três irmãos e um leigo.
Antes de dar esse passo houve um
tempo de reflexão e diálogo (com
irmãos, com leigos, com a própria
comunidade de Llinars), e finalmente foi feito o pedido “oficial”
ao irmão provincial. Aproveito as
três palavras (SILÊNCIO, BELEZA, EQUILÍBRIO), que motivaram um retiro que acabo de jornada, pensar nas pessoas com
realizar, para dar um breve teste- as quais partilhei algum momento
munho dessa minha experiência. do dia, ou simplesmente ficar em
silêncio e escutar. Alguns minutos
Mantive meu trabalho em Barce- para rezar, para escutar a Palavra de
lona, de maneira que minha vida Deus, para escutar meus irmãos de
laboral não mudou muito. Em comunidade.
nível pessoal, uma das mudanças
mais interessantes foi ter cada dia Também houve uma mudança
um tempo para parar, para fazer si- total de ambiente: do mundo urtâncias mais ou menos estáveis ou temporais em diferentes lugares ou razões de formação, trabalho ou
cuidado de outras pessoas, ao mesmo tempo que a
situação pessoal vai variando, não linearmente, mas
com reinícios constantes, desde a vida solteira, a
vida a dois, a família com filhos, a solidão, a vida em
família ampliada... Nossas comunidades têm que
apostar em projetos firmes cuja raiz está nos Evangelhos, mas abertos às mudanças que estas realidades
exigem para poder acompanhar e acolher.
Para formar essas comunidades, os maristas leigos

bano de Barcelona para o mundo
rural de Llinars del Vallès. Especialmente durante este último
ano e meio de pandemia, aprendi muito mais contemplando a
beleza da natureza, observando
todas as mudanças maravilhosas
que nela acontecem ao longo do
ano. E tomei consciência ainda
mais da necessidade de cuidar
de nossa Terra. Como se diz em
alguns lugares, não existe um
“Planeta B”, vivemos neste e temos que cuidar dele e deixá-lo
melhor para as futuras gerações.
Finalmente, as pequenas ou
grandes mudanças em minha
vida durante esses últimos seis
anos (comunidade, novos horários, novo ambiente, etc.) me
trouxeram um novo equilíbrio,
um equilíbrio no qual me sinto
muito bem. Creio, além disso,
que é um equilíbrio mais sólido,
mais estável; não me sinto tão
afetado como antes pelas contínuas situações cotidianas que
criavam um desequilíbrio. Definitivamente, vivo uma experiência que recomendo para leigos e
leigas que desejam aprofundar
mais sua vida marista.

somos chamados, no momento atual, a resgatar
tudo o que de positivo a herança das estruturas das
comunidades clássicas religiosas, em nosso caso, as
de irmãos, como o cuidado da oração, o cuidado
das relações e da comunicação fraterna, a abertura
à mudança – de destino ou de companheiros de caminho – e a da mochila - a experiência que muitos
de nós temos, anos e anos crescendo em grupos de
Pastoral Juvenil - na busca de crescimento, planos
e itinerários para ajudar no caminho, união com
outros grupos, laços afetivos... Porém, ao mesmo
tempo, temos que ser capazes de detectar, nas carac-
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terísticas dessas duas “fontes”, tudo o que não nos
ajuda e poder deixar para trás, a fim de amadurecer
comunitariamente para o que é novo. Podemos perguntar-nos sobre os ganhos da hierarquização, um
olhar saudoso para o passado, a passividade à espera
de propostas que cheguem de fora, o difícil caminhar na heterogeneidade das idades, pensamentos,
opções de missão...
Outro grande alerta de nossos dias é a enorme necessidade de nos definirmos e comparar-nos. O
que é uma comunidade leiga? Qual a diferença de
uma comunidade irmãos? E se é mista? Devemos
nos definir, primeiramente, a partir do que nos une.
E no encontro, ponte, diálogo... que isso provoca,
descobrimos casa cada um e cada uma combinação
única vocacional: estado de vida, apelos do mundo,
pastoral, situação familiar, opção comunitária, compromisso com a sociedade, vida de oração, caminho
e experiência pessoal. Ninguém tem que demostrar
nada a ninguém. Os maristas leigos não necessitamos demonstrar nada: que nossa vocação é autêntica, que nossas formas de compromisso são válidas,
que... Entra no mundo da comparação e da competição é um erro. Não olhemos para o outro com
“desconfiança vocacional”. Não vivemos em uma
Igreja dividida em comunidades, senão em uma
Igreja construída na diversidade comunitária: “So-
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mos só corpo, mas membros uns dos outros” (Rm
12,5).
A partir da ideia da diversidade, perguntemo-nos
pessoal e grupalmente, o que a vida comunitária
pode nos oferecer, e o que nossa vida comunitária
pode e está contribuindo já para a Igreja. Para ajudar-nos vamos desenvolver algumas ideias seguindo
o esquema clássico de dimensões comunitárias: koinonia (comunhão), martyria (testemunho), diakonia (serviço) e liturgia (celebração. Ao mesmo tempo se pode criar um vínculo claro com os quatro
verbos que nos acompanharam durante o caminho
do Fórum Internacional sobre a vocação marista leiga: acolher, cuidado, viver e partilhar.

Acolher na comunhão (“partilhavam com
alegria e simplicidade de coração”

At, 2,46)

“Ser Igreja é ser Povo de Deus, de acordo com
o grande projeto de amor do Pai. (...) A Igreja
tem que ser o lugar da misericórdia gratuita,
onde todo o mundo possa sentir-se acolhido,
amado, perdoado e ajudado a viver segundo
a Boa Nova do Evangelho”. (Evangelii Gaudium, 114)

VOCAÇÃO MARISTA

O Evangelho nos convida a sair de nós mesmos para
nos vincularmos aos outros através de relações autênticas. Assim, mostramos-nos de maneira transparente, tal como somos. Na Boa Notícia encontramos o caminho para não fingir: sou filho amado de
Deus. E os que me rodeiam, também. Nossas comunidades pulsarão ao ritmo de Jesus quando sejamos
capazes de abrir-nos com todas suas consequências
para estra grande verdade: Deus nos amou primeiro.
Daqui sai a força para entrar em comunhão com
os demais e conosco mesmos, para aceitar, perdoar,
construir, dialogar, apreciar... somos convidados
pelo Espírito para levar este tipo de relações para
nossas famílias, para nossos parceiros, aos amigos,
ao grupo, aos companheiros... Para toda nossa Igreja
e para toda sociedade. Nossa vida comunitária deve
ser o lugar onde experimentamos esta comunhão
para lançá-la ao mundo.

Dar

testemunho a partir da vida:
(“O que isso significa?” At 2,3)

“A melhor maneira de mostrar que o projeto de
Jesus de transformar o mundo e criar uma nova
comunidade humana não é uma quimera, é
através de um grupo - a comunidade cristã que mostra que é possível realizar esse sonho
agora: Veja como eles se amam ”. (Fourvière, a
revolução da ternura - Ir. Emili Turú - 2015)

Quando permitimos que o Espírito nos domine, sem medi-lo, simplesmente viver no dia a dia,
nos convertemos em um testemunho constante de
Deus. Levar isso às nossas comunidades, compartilhar a alegria de se sentir amado incondicionalmente, provoca a sociedade que contempla, como
aquelas pessoas junto com os apóstolos depois da
experiência de Pentecostes. E surge a pergunta nos
corações: o que isso significa? Hoje, cada comunidade cristã deve fazer-se uma pergunta fundamental: quando nos olham, o que provocamos? Estamos
falando de tornar visíveis, em nossas comunidades
laicas, inúmeros vislumbres imperfeitos do Reino:
famílias ampliadas que compartilham momentos de
grande intensidade levando em consideração crianças e adultos; uma partilha sincera de bens, em todos os sentidos, que enriquece quem se aproxima; a

família marista como imagem de inclusão intergeracional e intervocacional; a real igualdade de participação e importância entre mulheres e homens; a
enorme diversidade de funções e trabalhos nos quais
um cristão pode construir um mundo mais fraterno.

Ao

serviço do cuidado (“repartiam seAt 2, 45)

gundo as necessidades de cada um”

“Pequenos, porém fortes no amor de Deus,
como São Francisco de Assis, todos os cristãos
são chamados a cuidar da fragilidade do povo e
do mundo em que vivemos”. (EG, 216)

Formamos comunidades que dão vida “a partir e
dentro”: que cuidam de nós e nas quais podemos
compartilhar, para as quais sempre podemos voltar
depois de um longo caminho... mas são incompletas
sem a sua grande razão de ser: dar vida “para fora”,
isto é, partilhar o que vivemos com os outros, com
momentos abertos, participando ativamente dos encontros eclesiais, apoiando com entusiasmo as justas
causas, estando ao lado dos mais fracos. Ser comunidades de “sal e luz” para quem está dentro, mas,
acima de tudo, para aqueles que mais precisam de
nós. Ser equânimes e priorizar o tempo que, segundo
Jesus, se distribui a partir dos que mais necessitam
de nós. Se usarmos este critério, mesmo que os dias
tenham passado sem que tenhamos realizado tudo,
encontraremos paz e sentido em nós mesmos. E essas
necessidades não estão somente dentro dos limites da
Igreja Católica. Como comunidades laicas inseridas
na sociedade devemos saber ir mais longe: ser “sal e
luz” na sociedade, entre o grande povo de Deus, todas
as pessoas amadas por Deus, quer tenham descoberto
este amor de uma forma ou de outra, ou não. Não há
“nós” e “eles” quando olhamos com os olhos de Deus.

Partilhar

e celebrar: (“Louvavam
Deus” At 2,45)

a

“(…) Quando um evangelizador sai da oração, o coração se tornou mais generoso, libertou-se da consciência individual e está desejoso
de fazer o bem e compartilhar a vida com o
demais”. (EG, 282)

Obrigado meu Senhor! Que fantástico poder terminar os dias, as semanas… e iniciá-los, podendo

Partilhando
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gritar isto! Celebrar nos ajuda a manter o melhor
para continuarmos lutando para transformar o que
é ultrajante e ofusca a criação. Isso nos ajuda a nos
resgatar do desânimo e nos aproximar novamente da
fonte para nos refrescar. E esses momentos são ideais
para se tornar uma comunidade aberta ao mundo,
para fora, que quer mostrar o que nos move. São
momentos para serem compartilhados entre as comunidades: aqueles que deram menos passos possam ver a grande comunidade, que possam contar
com o apoio da experiência; e aqueles cujos caminhos conjuntos já são longos podem respirar novos
ares, expressões atualizadas do mesmo sentimento.
E tudo isto aberto à experiência eclesial dos sacramentos: eucaristia e reconciliação, e também sacra-

Ser

marista, hoje

mentos específicos como o casamento, o batismo,
a ordem sacerdotal, a confirmação ... que enchem
a vida de marcos fundamentais para sair da rotina,
sem esquecer a participação nos tempos litúrgicos,
como momentos privilegiados do amplo encontro
comunitário.
Como podemos continuar a trazer novidades de sermos leigos em comunidade para a nossa própria vida
e para a dimensão fraterna da Igreja? Respondamos
a cada dia, pessoalmente ou e em grupo, às questões
que surgem de cada uma dessas dimensões. Vamos
caminhar, devagar, com paciência, aproveitando o
presente de cada dia e de cada pessoa. E vamos continuar compartilhando.

manifesta o melhor de si, aquilo tão pessoal que Deus colocou
nele (Cf. I Co 12,7). (...) Todos
somos chamados a ser testemunhas, porém “existem muitas maneiras existenciais de testemunhos” (Papa Francisco, Gaudete
Provavelmente teríamos respon- et exultate, 11). É dentro desta
dido de maneiras diferentes a realidade que estamos mais conmesma pergunta se ela nos tivesse sido feita há um ou dois anos
atrás. De fato, o que poderia significar ser marista hoje em um
país em ruínas, com uma classe
média empobrecida, uma crise
econômica sem precedentes, escassez de matérias primas, falta de
gasolina e medicamentos, escolas
sem os meios necessários, falta de
segurança, famílias e centenas de
jovens que decidem deixar seu
país para ir em busca de um pouco de dignidade em outro lugar
(experiência que também provamos e que nos ajudou a mudar,
a discernir e compreender que é
precisamente nesta obscuridade vencidos, mais do que nunca, de
onde nossa missão adquire um que nosso papel como família
sentido).
marista vai além do espaço escolar. Hoje, aqui e agora, sabemos
Acreditamos que “cada cristão que somos chamados a ser “faróis
discerne seu próprio caminho e de esperança” (XXII Capítulo

Georges Sawaya e Sabine Chehab - Província Mediterrânea
Leigos da comunidade mista de
Champville, Líbano
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Geral) ali onde a depressão e a
negatividade estão onipresentes.
Simplesmente, em nosso dia a
dia, tratamos de ter uma atitude
positiva ao nosso redor, com nossa família, amigos, comunidade,
jovens dos grupos de vida cristã,
e seguimos vivendo a beleza que
nos rodeia, tratando de ajudar a
reorientar o olhar para os verdadeiros tesouros que a vida nos
oferece, acompanhando-os em
seu discernimento vocacional
e colocando nossa esperança e
nossa confiança em Deus.
É uma missão muito simples
que, evidentemente, não colocará o Líbano de pé novamente, não mudará a economia do
país, não garantirá mais segurança, não disponibilizará mais
gasolina, medicamentos ou os
produtos básicos da alimentação; seguramente não eliminará a corrupção e não mudará
a política do país, porém, pensamos que poderá, pelo menos,
ter a força para devolver algum
sentido à vida daqueles que o
perderam.

SECRETARIADO DE LEIGOS

Fórum internacional sobre
a Vocação Marista Laical
No desenrolar do Fórum Internacional sobre a Vocação Marista Laical, nos encontramos na ‘Etapa 2’,
que corresponde aos ‘encontros locais e provinciais
ou distritais’, que compreende o período de junho
de 2021 a junho de 2022.
Esta etapa compreende o estudo e o aprofundamento dos objetivos e temas propostos, em nível pessoa
e comunitário. A dinâmica acontecerá em pequenos grupos formados por irmãos, comunidades
mistas, leigos e leigas vocacionados, fraternidades do MCHFM
ou outros movimentos de maneira presencial, onde seja possível, ou virtual.
Nesta etapa, nas diferentes Unidades Administrativas:
• Dar-se-á a conhecer a
proposta do Fórum Internacional;
• Provocar-se-á diálogos entre todos os participantes, em pequenos grupos (comunidades),
de forma presencial ou virtual, segundo as
orientações enviadas pelos Secretariado de
Leigos;

de acordo com a sua realidade. Nela se realizará o envio dos três representantes da UA
para o Fórum Internacional.
Para apoiar o diálogo das comunidades, o Secretariado Ampliado dos leigos preparou uma série de
instrumentos, tanto para orientar a animação das
Equipes provinciais ou distritais, como para ajudar
na reflexão de cada fraternidade
ou comunidade de leigos e irmãos. Consiste em uma série de
fichas para animar as reuniões
que tocam cada um dos objetivos do Fórum, com a intenção
de produzir reflexões e diálogos
com todos os leigos e irmãos envolvidos nesse processo e colher
formalmente suas opiniões e
contribuições para o Fórum. As
equipes provinciais ou distritais
responsáveis pelo Fórum em sua
respectiva Unidade Administrativa animarão esta etapa e distribuirão este material segundo o calendário que foi
organizado previamente.
Nesse link aqui é possível ter acesso ao material para
trabalhar essa segunda etapa em cada UA.

• Selecionar-se-á, de maneira participativa, os representantes (dois leigos e um irmão) para participar do
Fórum Internacional. A participação deles será em novembro de 2022
(Roma - presencial) e em novembro
de 2024 (virtual);
• Realizar-se-á um fórum Provincial/
Distrital ou um evento similar presencial ou virtual, no qual participarão os representantes da fase local.
Cada UA organizará esta experiência

Partilhando
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LAICAL NA REDE
Convidamos você a partilhar
sua experiência e vocação
maristas nas redes sociais.
Cada vez que publica um
post, foto ou vídeo relacionado
com essa experiência, use o
hashtag
#VocacionMaristaLaical
Isto permitirá a identificar o
seu post e criar sintonia com a
família marista global.
Convidamos também a se
inscrever no grupo FaceBook
que o Secretariado de Leigos
criou para partilhar a vocação
marista laical: Laicos Maristas
/ Marist Laity – Global. Tratase de um espaço para partilhar
emoções e vida.

•

Última reunião do Conselho Regional da Oceania
www.champagnat.org

•

Conferência dos Líderes das Escolas Maristas na
Ásia

•

Cartilha da Província Brasil Centro-Sul reúne dicas
de como se engajar em ações solidárias

•

Segunda etapa do Fórum Internacional sobre a
Vocação Marista Laical

•

Brasil Sul-Amazônia inicia processo que culminará
no Capítulo Provincial

•

Encontro reúne pastorais de mais de 20 instituições
maristas de educação superior

•

Vigésimo aniversário da Nova Presença Marista em
Cuba

•

Acampamento para líderes da Pastoral Juvenil
Marista da Província USA

•

A Missão Marista em Honduras estará vinculada à
Província da América Central

•

Cocriando a Rede Global Marista de Escolas

•

Primeiro Capítulo Provincial – Província Marista da
West África

#VocacaoMaristaLaical
O boletim “Partilhando” é uma publicação mensal, promovida pelo Secretariado
de Leigos. Cada número é sob a responsabilidade da equipe de leigos de uma das
6 regiões do Instituto. O próximo número será publicado no dia 27 de setembro,
coordenado pela região Oceania.
Inscreva-se na nossa mailing list para receber o boletim.

Instituto dos Irmãos Maristas - Secretariado dos Leigos
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/groups/laicosmaristas
Twitter		
https://twitter.com/fms_champagnat
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