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Saudações a toda a família global, da parte dos irmãos 
e irmãs deste extremo da terra: OCEANIA. Nesta 
parte do mundo é comum estabelecer suas conexões 
antes que qualquer negócio possa começar. Espero 
que nos conheçam um pouco melhor em nosso 
PARTILHANDO com vocês nesta edição, enquanto 
caminhamos juntos como maristas no processo do 
Fórum Internacional pela Vocação Marista Laical.

Quem somos nós, o povo da oceania?
A diferença de horário entre Tarawa, em Kiribati, e 
Roma é de 10 horas. Somos pessoas que vivem no 
futuro dos outros.

A distância entre Apia, na Samoa, e Roma é de 
16,858 km. Somos pessoas que entendem as dis-
tâncias. 

Ao viajar os 9.813 km do ponto mais ocidental, 

Perth, na Aus-
trália, ao ponto 
mais oriental, 
Kiribati, leva-
mos 19 horas e 
37 minutos. Do 
ponto mais ao 
sul, Invercargill, 
em Aotearoa, na 
Nova Zelândia, 
até o ponto mais ao norte em Wewak, em Papua 
Nova Guiné, são 5.324 km e pode levar dias, não 
horas, na viagem. Somos pessoas que viajam.

Falamos mais de 1000 idiomas. Temos histórias 
antigas, algumas com mais de 60.000 anos. Te-
mos tradições e experiências profundas de família 

“Todas as dioceses do mundo 
entram em nossos planos”

Carole Wark - Secretariado Ampliado de Leigos
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e comunidade. Movimentamo-nos, somos criativos, 
inovadores porque a mudança é uma constante na 
nossa história. Carregamos as bênçãos e os fardos da 
colonização. Somos pessoas ricas em diversidade 
cultural. 

Estamos sempre olhando para o horizonte de mu-
dança por meio das abundantes belezas naturais de 
nossa região. O oceano, o clima e as estrelas nos co-
nectam e nos unem. Somos pessoas que entendem 
o nosso lugar na fragilidade da terra e no ritmo 
do universo, e olhamos para o céu em busca de 
ajuda para definir o nosso caminho.

Nossas origens maristas na Oceania estão intrinse-
camente ligadas à missão. E, curiosamente, essas 
origens estão ligadas ao reconhecimento canônico 
e civil, um dos principais temas a serem explorados 
em nosso processo de Fórum. 

Foi em 1836 que o Papa aprovou os Padres Maristas 
que então assumiram a obra missionária da Igreja na 
Oceania. Champagnat pediu para se juntar aos que 
iam para a Oceania, mas devido à sua idade e à saúde 
precária, o Pe. Colin o convenceu de que poderia dar 
uma contribuição maior preparando os mais jovens 
para irem em seu lugar. Entre 1836 e 1858, 34 Ir-
mãos Maristas deixaram L’Hermitage, França, para 
ajudar os Padres Maristas no trabalho de divulgação 
da Boa Nova em vários lugares da Oceania. A vida 

era difícil e extremamente perigosa, e impossível para 
alguns. Talvez tenha sido Antoine Colomban, ex-Ir. 
Michel, que se tornou o primeiro leigo marista de 
Champagnat na Oceania. Ele partiu da França com 
o bispo Pompallier e o padre Pedro Chanel, e foi o 
primeiro irmão marista a pisar em solo australiano 
quando pararam em Sydney a caminho de Aotearoa, 
Nova Zelândia. Apesar de sua significativa contribui-
ção para estabelecer as várias primeiras fundações em 
Aotearoa, Nova Zelândia, mais tarde ele deixou os Ir-
mãos, descontente por não ter tido a oportunidade de 
trabalhar em sua vocação de ensinar. (Você pode ler 
mais sobre isso aqui).

Foi também em 1836 que Champagnat foi a Paris 
para tentar fazer com que o governo francês reco-
nhecesse seus Irmãos, para que pudesse evitar as res-

REGIÃO DA OCEANIA

Rita Rokocakau
Escola Secundária Marista
Fidji
Sou eternamente grata aos 
Irmãos que têm sido uma fonte 
de força e inspiração para mim 
ao longo dos anos. O exemplo 
deles e o aprendizado sobre os 
cinco pilares maristas foram um 
fator motivador em minha vida 
como mãe, ajudante na escola e 
leiga marista.

Eu me esforço a cada dia para 
viver este carisma por meio de 
minhas interações diárias com as 

famílias, as crianças na escola e 
a comunidade escolar em geral, 
a igreja e o contato social.

Se posso desejar conduzir out-
ros a Cristo por meio de Maria, 
nossa Mãe, por meio de minha 
presença, simplicidade, amor 
ao trabalho e espírito de família 
em todos os aspectos de minha 
vida, então sei que estou viven-
do meu chamado para tornar 
Jesus conhecido e amado.

TUDO PARA JESUS
POR MARIA.

https://www.maristbrothers.org.nz/about-us/beginnings/characters-from-the-past/
https://www.maristbrothers.org.nz/about-us/beginnings/characters-from-the-past/
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trições, regulamentações e desafios em torno do ser-
viço nacional militar e da formação de professores. 
Uma viagem de retorno, em 1838, foi igualmente 
malsucedida e a tarefa de conseguir os reconheci-
mentos necessários coube ao Irmão Francisco, após 
a morte de Champagnat.

Em 1872, trinta e dois anos após a morte de Cham-
pagnat, três Irmãos Maristas chegaram a Sydney para 
iniciar a primeira escola em The Rocks. Seguindo os 
passos daqueles dedicados Irmãos que vieram antes 
deles, o compromisso desses três Irmãos teve um im-
pacto significativo na educação católica na Austrália. 
Da mesma forma, quatro outros Irmãos chegaram a 
Aotearoa, na Nova Zelândia, em 1876, para fundar 
uma escola em Wellington.

Como desde aquele início desafiador, a pastoral 
da educação é um dom do carisma na Oceania. 
Como irmãos e leigos maristas, também conec-
tamos nossa maneira de tornar Jesus conhecido 
e amado entre os jovens e os mais vulneráveis   à 
nossa vocação de educar. Temos redes de escolas 
em toda a Oceania, em que irmãos e leigos locais 
formam comunidades de várias maneiras, profun-
damente enraizadas em suas diversas culturas e 
expressões locais da Igreja, cada uma delas como 
lares de luz para os jovens que têm o privilégio de 
educar e evangelizar.

Mudança é nossa constante. Ao examinar a nossa 
história, ela nos mostra que a reestruturação faz 
parte do Projeto Marista na Oceania desde o início. 
Atualmente, vivemos um novo processo de mudan-
ça para a nova Província Estrela do Mar em 2022, 
que abrangerá toda a nossa região, os 8.525.989 
quilômetros quadrados de sua extensão territorial e 
os dez países onde temos a presença marista!

Somos novamente convidados a olhar para o céu, 
definir nosso rumo pelas estrelas, como os Magos, 
colocar nossa fé em Deus e nos outros, retomar os 
passos do governo e do sonho e entrar na dança da 
missão com tantos outros companheiros. Como so-
mos abençoados por essa dança, que bate tão forte 
no coração de nossas culturas indígenas aqui, que 
tem a possibilidade de reverberar de novo ao nos 
abrirmos para acolher, nutrir, viver e comparti-
lhar nossa vocação na esperança de trazer renovado 
compromisso e vitalidade para nosso projeto maris-
ta nesta parte do mundo!

Que Maria, nossa Boa Mãe e Estrela do Mar, seja 
nossa companheira e guia, e que São Marcelino nos 
preencha com seu zelo e paixão pelos Montagnes, 
aqui nos confins da terra. Lembrem-se de rezar por 
nós, Família Marista, assim como o faremos por vo-
cês, ao nos unirmos nesta animada dança do amor 
fraterno.
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Na véspera do sesquicentenário aniversário da vida 
marista na Austrália, nós, maristas, continuamos a 
navegar nas pressões externas do governo; respon-
dendo às demandas de uma paisagem secular em 
constante evolução e praticando a agilidade de fazer 
nascer a vida de Cristo no caminho precário e práti-
co de Maria e José que acolheram Jesus no barracão 
(Shed)** de Belém.

Apesar de nossos desafios, a missão marista está viva 
e bem nas escolas, ministérios e grupos locais de As-
sociações que respiram o espírito de vida em nossas 
diversas e vibrantes comunidades eclesiais. O Espí-
rito Santo continua a produzir frutos duradouros e 
relacionamentos que sustentam nossa igreja eclética, 
ferida e esperançosa. 

associação maRista de são 
maRcelino champagnat 
O XXII Capítulo Geral dos Irmãos nos chamou a 

ser místicos e 
profetas em co-
munhão. Para 
cumprir esse 
apelo desafia-
dor, precisamos 
de bases sólidas 
de comunidade, 
espiritualidade e 
missão que nos 
proporcionem 
um sentido de 
pertença, um 
encontro de fé 
e um propósito 
de ser. A Asso-
ciação Marista 
de São Marceli-
no Champagnat busca oferecer uma experiência de 
acolhida, crescimento e partilha vocacional. Há um 

Vida marista nos barracões 
da Austrália

Nathan Ahearne*
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lugar para todos no galpão de nossa Associação Ma-
rista; os pastores, os sábios, os anjos, os animais e a 
Sagrada Família encontram refúgio sob este telhado 
de ferro.

A Associação Marista oferece muito mais do que 
proteção contra uma tempestade passageira. A As-
sociação foi concebida e ganhou vida na última dé-
cada, nascida de um desejo de corresponsabilidade 

da missão nos campos férteis da Austrália e além. 
Tem sido um lento processo de crescimento, desen-
volvimento contínuo e autorrealização, de encontrar 
nosso lugar na família global e manter nosso apego 
ao carisma fundacional.

Existe uma tensão saudável e natural entre os com-
promissos individuais e corporativos de um corpo 
de governo que tem deveres canônicos e civis, ao 

Jasmine BRown
austRália
Colégio Católico Assisi,
Gold Coast, Queensland
“Confia no Senhor de todo o teu 
coração e não te apoies no teu 
próprio entendimento; recon-
hece-o em todos os teus camin-
hos, e ele endireitará as tuas vere-
das” - Provérbios 3: 5-6.

As palavras de Provérbios 3: 5-6 
têm sido minha fonte de verdade 
desde que me lembro. Estas pa-
lavras de seguimento de Jesus, 
do jeito de Maria, inspiram-me 
no seu lindo “sim” para viver 
uma vida marista de serviço.

Como Marcelino, tenho 
uma paixão profunda e um 
compromisso sincero com 
os jovens. Como professor, 
tive inúmeros ‘momentos 
Jean-Baptiste Montagne’ em 
que sei que a minha vocação 
é mostrar a este jovem como 
ele é verdadeiramente ama-
do por Deus. Responder às 
necessidades dos alunos rel-
acionando-se com os nossos 
jovens de maneira marial, 
amando-os como Maria, 
nossa Boa Mãe, nutre uma 
relação que alicerça uma con-
fiança profunda. Tento in-
spirar neles o amor pelo tra-

balho, modelando meu próprio 
envolvimento em várias opor-
tunidades de servir.

Infelizmente, o Covid-19 im-
pediu uma missão planejada de 
trabalhar com os alunos do Cen-
tro de Educação Marista em Pai-
lin, Camboja, com o Ir. Francis 
Kofi Amoako Attah. Assim que 
nossas fronteiras internaciona-
is forem reabertas, meu coração 
marista e eu teremos esperança 
de viver o sonho de servir com 
nossos companheiros maristas 
no Camboja. Mais recentemente 

fui abençoado com a oportuni-
dade de fazer parte da Palestra 
Mariana de 2021, e agora faço 
parte do grupo de trabalho para 
a Assembleia Nacional da As-
sociação Australiana de 2022. 
Ambas as oportunidades teste-
munham a profundidade do que 
significa fazer parte de uma ex-
tensa família marista.

Para mim, ser um leigo marista 
significa compartilhar os apren-
dizados das experiências de 
Marcelino, ensinar os valores de 
nossa espiritualidade marista aos 

nossos jovens. Isso per-
mite que nossas gerações 
futuras sejam generosas. 
Doar-se àqueles cujas ne-
cessidades são maiores não 
se dá necessariamente por 
meio de ajuda financeira, 
mas por meio da ação do 
espírito de família na pre-
sença, da compaixão e do 
amor incondicional. Faz-
er a obra de Deus como 
marista dá propósito e es-
perança aos nossos jovens. 
Agradeço à minha família 
marista pelo privilégio de 
espelhar o lindo “sim” de 
Maria através de uma vo-
cação que me permite tor-
nar Jesus sempre conheci-
do e amado.
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lado de sua liderança espiritual e pastoral. Sempre 
seguimos a nossa intuição, adotando processos de 
sinodalidade e diálogo genuíno no discernimento 
da formação da vida e da missão em todos os ní-
veis. O Papa Francisco fala de uma “ecologia inte-
gral” que respeita a interconexão e a importância 
da inter-relação de nosso meio ambiente, socieda-
de e cultura. Essa compreensão também pode ser 
aplicada à missão e ao carisma maristas, que são 
“mais do que herdamos do passado; é também, e 
acima de tudo, uma realidade presente viva, dinâ-
mica e participativa”. 

Na Fratelli Tutti aprendemos que “nosso mode-
lo deve ser o de um poliedro, em que o valor de 
cada indivíduo seja respeitado” e ainda “o todo 
é maior que a parte, mas também é maior que a 
soma de suas partes” (Fratelli Tutti, 145). Geo-
metria à parte, nós, maristas, estamos atentos à 
associação coletiva à qual pertencemos e ao lugar 
de nossa associação no contexto da família maris-
ta global. O Papa Francisco pinta uma imagem 
de comunidade em que as diferenças “coexistem, 
se complementam, se enriquecem e se iluminam 

reciprocamente, mesmo em meio a divergências e 
reservas” (Fratelli Tutti, 215).

Ao longo de quinze anos de formação e acompa-
nhamento como educador marista, sete anos como 
membro da Associação Marista, três anos como 
Conselheiro da Associação e oito meses como Equi-
pe de Formação para a Missão e a Vida Marista, 
aprendi a apreciar e valorizar o dom da espirituali-
dade marista. Ofereceu-me uma visão e um propó-
sito verdadeiramente audacioso, inclusivo e que me 
levou além do horizonte à minha frente. Sinto-me 
chamado a mudar o jogo na vida dos jovens, a ani-
mar a vida de fé das comunidades em toda a Austrá-
lia e a seguir fielmente a estrela que guiou aqueles 
pastores curiosos pelos campos escuros da Judeia.

Agradeço aqueles que me orientam no meu cami-
nho vocacional; as mulheres e homens sábios que 
gentil e cuidadosamente me ajudam a descobrir os 
fios de ouro tecidos em minha vida. Embora eu não 
enfrente os perigos da Sagrada Família ao fugir do 
Egito para escapar da perseguição, tenho visto a fé 
de amigos e familiares passar por desafios signifi-
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loveRidge Roau,
ilhas salomão
Escola Secundária Católica
São José – Tenaru
Meu nome é Loveridge Roau, 
sou das Ilhas Salomão, na região 
da Oceania.

Conheci os Irmãos Maristas pela 
primeira vez em 2009, como 
ecônomo assistente da Escola Se-
cundária Católica São José, em 
Tenaru. Tornei-me parte desta 
grande família em 2017. Não foi 
por acaso, mas foi uma bênção 
trabalhar em uma escola marista 
como ecônomo.

Agradeço à nossa Equipe de For-
mação de Vida Marista pelas ofi-
cinas, retiros e orações familiares 
que me ajudaram a aprofundar 
minha compreensão do Caris-
ma Marista e da espiritualidade 
na tradição de São Marcelino 
Champagnat.

É uma jornada que requer dis-
cernimento do chamado de 
Deus para tornar Jesus Cristo 

conhecido e amado por aqueles 
que encontro. Doar-me abnega-
damente e fazer parte da missão 
marista trabalhando com os 
menos afortunados em meu lo-
cal de trabalho, comunidade e 
minha própria família.

Ser marista também me desafia 
a colocar em prática a espiritu-
alidade marista por meio dos 

pilares maristas. Isto tem me 
ajudado em minha vida cristã, 
comprometimento em meu rela-
cionamento com Deus e jornada 
de fé.

Pessoalmente, vejo a Mãe Maria 
como meu modelo e guia e acho 
que posso me relacionar com ela. 
A sua caminhada não foi fácil e 
teve caminhos difíceis e incer-
tos a percorrer como mulher de 
fé, mãe e mulher. Relembrando 
os acontecimentos aos pés da 
cruz, onde o seu filho Jesus nos 
deu Maria para ser nossa Mãe 
(Jo 19,27). “Um ícone de sabe-
doria, força, coragem e esperança 
alegre.” (Papa Francisco).

Sendo eu mesma viúva e mãe 
solteira, Maria me dá esperança 
e coragem para dizer “sim” ao 
chamado de Deus a ser uma dis-
cípula marista. Ser marista tam-
bém significa educar bem meus 
filhos, incutir neles valores cris-
tãos e morais para crescer na fé 
católica neste mundo caótico e 
veloz.

cativos, em uma cultura crescente de indiferença à 
religião. No entanto, olho para o futuro com espe-
rança e alegria, sabendo que o mesmo Espírito que 

impulsionou Marcelino a subir as escadas de Lyon, 
impulsiona também o meu zelo por ser um dos ros-
tos marianos na Igreja hoje.

* Nathan Ahearne foi eleito para o Conselho da Associação Marista de São Marcelino Champagnat em 2018. Ele termi-
nará seu mandato no final de 2021. Atualmente é encarregado do Colégio Marista de Camberra, trabalhando na Equipe 
de Formação para a Missão e a Vida Marista. Ele é casado e tem quatro filhos. 

** Shed (barracão) é um termo usado no inglês australiano para se referir a uma estrutura de telhado simples usada 
para armazenamento de ferramentas, implementos de jardinagem, barcos, etc. Também tem a conotação de ser 
um lugar onde trabalhos e projetos são realizados, coisas são reparadas, construídas. Você não pode viver em um 
barracão, mas pode fugir para um e esquecer suas preocupações, consertando ou trabalhando. Pode ser usado para 
tosquiar ovelhas, mas geralmente não é usado para abrigar animais. Barracões são frequentemente encontrados nos 
fundos das casas, no que os australianos chamam de “quintal”.
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O processo do Fórum Internacional para a Vocação 
dos Leigos Maristas tem quatro “grandes questões” 
que o Secretariado dos Leigos deseja explorar com 
os maristas de todo o Instituto. Elas giram em torno 
de questões da escolha vocacional, formação, per-
tença e estruturas jurídicas que apoiam a vida e a 
missão maristas em todo o mundo. O processo do 
Fórum tem um componente que permite o diálogo 
e o discernimento em nível local e regional antes 
da experiência presencial do Fórum, planejada para 
novembro de 2022, em Roma.

Ao iniciarmos o processo preparatório aqui na 
Oceania, pensamos que seria bom ouvir alguns lei-
gos maristas comprometidos da Austrália e com-
partilhar essas ideias com outras pessoas por meio 
do Boletim COMPARTILHAMENTO do Fórum. 
Assim, Carole conversou com Katie e Daniel Lynch, 
dois membros da Associação Marista São Marcelino 
Champagnat, que vivem atualmente em Perth, Aus-
trália Ocidental.

caRole:
Vocês concordam que, como maristas em todas as 
partes do mundo, em toda a Oceania, não apenas 
aqui na Austrália, olhamos para a Igreja e o mun-
do através das lentes da FAMÍ-
LIA? Como essa visão marista 
da FAMÍLIA mostra a maneira 
como as pessoas trabalham, vi-
vem e crescem como maristas? 
Isso colore ou molda a maneira 
como você vive e trabalha e, na 
verdade, educa sua própria fa-
mília?

daniel e katie:
Estamos de acordo com isso 
numa dimensão ampla. A espi-
ritualidade marista tem origem 
e expressão profundamente re-
lacional e familiar, apoiando-se 
no testemunho e na fidelidade 

de Maria, a Mãe de Jesus e primeira discípula. A 
compreensão de Maria como a Theotokos, “Mãe de 
Deus”, aponta para uma perspectiva distinta sobre o 
nosso trabalho ou ação pastoral, e a maneira como 
nós vivemos e crescemos como testemunhas de Je-
sus Cristo a exemplo do testemunho cheio de fé, 
amor permanente, fidelidade e abnegação de Maria. 
A ênfase marial e a dimensão da

Espiritualidade Marista nós as vivemos autenti-
camente dentro do contexto de nossa missão, seja 
uns com os outros, no sacramento do casamento, 
através da vida e do amor partilhados em nosso ca-
samento, como também através do amor para com 
nossos dois filhos.

caRole:
O que lhe cativa no carisma marista? O que o man-
tém fiel a ele como forma de ser um cristão católico?

Uma conversa com leigos 
maristas da Austrália

Ana Gómez Haro and Javier Fernández Castillo
Province of Mediterránea

Married couple in the mixed community of Granada
and in the fraternity Cristo de Bugobe;

members of the Provincial Lay Team
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aBRaham hihiRu
ilhas salomão
Escola Secundária Católica
São José - Tenaru
Acredito que meus contatos ini-
ciais com os Irmãos começaram 
em meados da década de 1980, 
quando eu ainda era garoto. 
Naqueles dias, ouvíamos as 
histórias dos alunos da Escola 
São José de Tenaru, quando eles 
voltavam para casa durante as 
férias de Natal.

Essas histórias despertaram em 
mim grande interesse e tomei a 
decisão de seguir os passos desses 
alunos. Embora eu tenha perdi-
do a oportunidade de ir para a 
Escola São José, continuei a in-
teragir com aqueles alunos que 
o faziam parte dos programas 
esportivos, liturgias e atividades 
culturais.

Depois de concluir meu ensino 
médio, recebi uma bolsa do Gov-
erno para estudar na PNG-Uni-
versidade de Goroka. Na UOG 
conheci um ex-irmão marista 
e durante uma de nossas festas 
a São Marcelino Champagnat, 
cantamos o hino “lado a lado 
de Marcelino”, que permanece 
comigo até hoje. Ainda na Uni-
versidade, conheci o Ir. John 
Malamo, que também estudava 
conosco.

Quando terminei meus estudos, 
comecei a lecionar na escola se-
cundária Bishop Wade, em Tar-
lena. Passei um total de seis anos 
em Bishop Wade. Foi durante 
esses anos que tive o privilégio 
de aprender e aprofundar minha 

espiritualidade e compreensão 
de Champagnat e seu estilo de 
educação. Os Irmãos ajudaram 
a organizar oficinas e, por exem-
plo, tivemos a sorte de ter o Ir. 
Brendan Neilly e o Ir. Graham 
Neist falando para a equipe so-
bre a educação marista. Eu ainda 
aprecio   esses momentos.

Em 2007, voltei para as Ilhas 
Salomão e me juntei ao corpo 
docente da Escola Secundária 
Católica de São José, Tenaru. Na 
Basílica de São José, participei do 
“Compartilhando nosso chama-
do” e participei de uma série de 
oficinas que aprimoraram minha 
compreensão do espírito de 
Champagnat. Estou, portanto, 
muito grato por tudo o que os 
Irmãos fizeram para moldar meu 
próprio caminho de fé.

Em um mundo distorcido pelas 
forças do materialismo e do sec-
ularismo, vejo como meu papel 

marista é defender a verdade e 
anunciá-la aos nossos jovens. 
Hoje, o desafio de educar nos-
sa geração jovem no século 21 
é muito mais desafiador do que 
antes. Como maristas de hoje, 
enfrentamos um novo tipo de 
guerra que ameaça a vida de nos-
sos jovens. A tecnologia de mídia 
social contribui muito para a 
mudança de nossos valores e cos-
tumes básicos e forçando nossos 
jovens a miná-los.

Temos uma enorme respons-
abilidade de restaurar nossas 
tradições e trazer de volta nossos 
valores básicos de justiça, equi-
dade, respeito, responsabilidade, 
responsabilidade, compaixão, 
vida em comunidade e solidarie-
dade. A própria unidade social 
básica da sociedade - a família, 
que sempre foi considerada como 
a primeira linha de defesa da Fé 
Católica, está sendo destruída 
hoje. Vejo os educadores maris-
tas como a última esperança da 
humanidade na defesa da fé e da 
sociedade. Para mim, é a vacina 
mais eficaz para todos os educa-
dores do século 21.

Acho que há esperança para o fu-
turo e estou inspirado e encoraja-
do pelo trabalho que está aconte-
cendo ao redor do mundo hoje. 
Como povo da Oceania, temos 
uma enorme responsabilidade de 
trabalhar, dialogar e interagir de 
maneiras diferentes, como não 
vimos antes. Precisamos unir 
nossas forças para criar um mun-
do marista melhor, onde a justiça 
e a solidariedade sejam abraçadas 
por todos.
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daniel:
Fui e continuo sendo atraído pelo carisma maris-
ta por diversos motivos. O carisma marista, quan-
do eu era estudante, ofereceu-me inicialmente um 
contexto acessível, prático, familiar e relacional, por 
meio do qual pude explorar e desenvolver apaixo-
nadamente minha jornada de fé em um momento 
crítico de minha vida como adolescente. Com o 
tempo, minha espiritualidade foi enriquecida por 
meu apreço pela pessoa de Maria e, por meio dela, 
por meu relacionamento contínuo com Jesus. O ca-
risma marista tem um lugar na vida da Igreja, onde 
posso expressar e experimentar minha fé em uma 
comunidade local, nacional e internacional. Tenho 
sido continuamente renovado em meu compromis-
so com este modo de vida como cristão católico por 
meio da fidelidade, do testemunho e da fé dos leigos 
e irmãos maristas comprometidos que me acompa-
nharam em minha jornada. Aprendi a apreciar o 
desdobramento das ‘Boas Novas’ em minha própria 
vida, e meu próprio seguimento de Jesus foi susten-
tado por minha caminhada marista.

katie:
O carisma marista foi e ainda é uma contribuição ma-
ravilhosa e inesperada e um enriquecimento para mi-
nha caminhada de fé. Como professora recém-forma-
da, o carisma marista ofereceu um contexto tangível, 
acessível e autêntico para que eu testemunhasse a fé em 
um ambiente educacional, mas também me convidou, 
como jovem adulta, a engajar-me em minha própria 
caminhada de fé. Os cinco pilares do carisma marista 
tiveram influências diferentes em momentos diferentes 
para mim como solteira, professora, esposa e mãe. É 
um verdadeiro dom que nos convida a todos, leigos e 
religiosos, onde quer que estejamos internacionalmen-
te, para sermos fiéis a ele como cristãos católicos através 
de seu foco em Maria, que conduz a Jesus.

caRole:
Muitas pessoas, ao vivenciarem o carisma marista 
mais profundamente em suas vidas, falam que se 
sentem “voltando para casa”, o que traz consigo um 
sentimento cada vez maior de querer se conectar 
mais, fazer mais, ser mais. Você já observou isso pes-
soalmente em outras pessoas em seu contexto maris-
ta? Qual foi a resposta? Houve desafios e alegrias que 
essa conexão proporcionou?

katie:
Sim, observei isso em outras pessoas, embora possa 
haver uma apreciação das experiências e interações 
com outros carismas. Porém, de maneira mais in-
tensa, observei que aqueles que vivenciam o carisma 
marista associam-se fortemente a esse sentimento de 
“voltar para casa”. Pude identificar isso quando me 
mudei para o outro lado do país com meu marido, 
há 5 anos atrás, e deixei a maioria de nossa família 
e amigos nos estados do leste da Austrália, quando 
ambos assumimos funções no Newman College Per-
th e o carisma marista foi, sem dúvida, “muito forte”. 
Isso ajudou incomensuravelmente em nossa transi-
ção para nossas novas vidas, em nossa nova cidade, 
e foi como “voltar para casa”. Vivenciar um carisma 
tangível, familiar e autêntico em nosso trabalho pas-
toral e vivendo em uma nova região geográfica foi 
uma afirmação de vida e apreciamos profundamente 
as alegrias que esta conexão nos ofereceu e ainda nos 
oferece.

daniel:
Cresci com o carisma marista; ele me falou como 
estudante, como jovem adulto, homem em forma-
ção para a vida de irmão marista, bem como casado 
e pai. Sinto fortemente que o carisma marista tem 
sido o ‘fio’ condutor que conecta as muitas viagens 
e experiências de minha vida (independentemente 
do estado vocacional!), permitindo-me participar, 
conectar-me, fazer mais e ser mais. ‘Casa’, portan-
to, continua a estar dentro de um contexto mais 
amplo da vida marista, reconhecidamente em um 
limiar estimulante e dinâmico para o Projeto Ma-
rista na Oceania e no mundo. Tenho uma sensação 
muito forte de “estar em casa” com os leigos Ma-
ristas, Irmãos Maristas e no contexto do trabalho 
marista “formal”. Sempre me senti livre para res-
ponder com meu próprio “sim” a todos os convites 
que recebi para me conectar de várias maneiras em 
minha caminhada marista. Tive a sorte de ter sido 
convidado a compartilhar esta jornada com minha 
esposa e filhos, que continuam sendo um grande 
presente.

caRole:
Que papel a formação desempenhou em sua cami-
nhada como marista? Quais são algumas das expe-
riências formativas que moldaram seu sentido de 



Partilhando  I N. 06 I 30 SETEMBRO 2021 I 11  

SECRETARIAT OF LAITYVOCAÇÃO MARISTA LAICAL

identidade marista, especificamente como leigo? 
Qual foi a chave para fortalecer sua vocação como 
leigo marista?

daniel:
A formação marista para mim tem sido um pro-
cesso que acontece por osmose: rodeado por inú-
meras mulheres leigas, homens leigos e Irmãos 
Maristas que me ofereceram seu testemunho, fé 

e ousadia para viver a vida marista. Sinto-me fe-
liz por ter experimentado a formação Marista no 
contexto do meu discernimento para a vocação de 
um Irmão Marista. Sem dúvida, isso me deu uma 
rica e rara experiência de formação marista que 
me moldou até hoje. Como leigo marista, tive a 
sorte de experimentar as oportunidades da Equi-
pe Marista de Missão e Formação de Vida, ex-
periências de retiro em L’Hermitage, Mittagong, 

igoR pletikosa
austRália
Coordenador de Pastoral
Juvenil, Escola Secundária
de Monte Carmel
Minha vida como leigo marista 
não começou no sentido con-
vencional. Não frequentei uma 
escola marista, nem sabia muito 
sobre esse carisma até começar a 
trabalhar em um colégio marista 
em Sydney, Austrália, em 2017.

Acredito firmemente que não é 
por acaso que minhas experiências 
de vida me trouxeram à minha 
vida como marista hoje. Gostaria 
de começar este sentimento com 
as palavras de um de meus teólo-
gos favoritos, Henri Nouwen. 
“Preste atenção nas pessoas que 
Deus coloca em seu caminho, se 
você quiser discernir o que Deus 
está fazendo em sua vida”.

Uma dessas pessoas centrais 
era minha avó. Ela tinha pura 
devoção, confiança e amor por 
Nossa Senhora. Está claro para 
mim agora que o plano de Mary 
para mim começou muito an-
tes que eu pudesse reconhecê-lo 
quando era uma criança. Nasci na 
Croácia e visitava regularmente 
minha avó, que morava em Med-
jugorje, um lugar sagrado maria-
no. Ainda me lembro com carin-
ho de estar sentado ao lado da 

estátua da “Rainha da Paz” com 
minha avó rezando o Rosário.

Depois que me mudei para a 
Austrália com minha família e me 
tornei um adolescente, devo ad-
mitir que minha fé era mais uma 
obrigação familiar comunitária 
do que um relacionamento pes-
soal. Quando terminei o ensino 
médio, comecei a estudar Direito 
na universidade. Apesar de me 
sentir insatisfeito, estudei muito e 
tive sucesso nessa área. Em 2011, 
meu pai me pediu para acom-
panhá-lo em uma peregrinação 

a Jerusalém e à Nossa Senhora 
de Lourdes. Foi nessa época que 
tive uma experiência de transfor-
mação, que demorou para ser to-
talmente compreendida.

Isso acabou me levando a recon-
hecer a graça de Maria, instigan-
do minha mudança de estudar 
direito para seguir minha vo-
cação de me tornar professor de 
educação religiosa.

Foi nessa época que se tornou 
tão evidente para mim que Deus 
tinha outros planos para mim. 
Esses planos eram evangelizar e 
modelar meu amor por Deus aos 
jovens que encontro. Foi isso que 
me levou a candidatar-me a um 
colégio marista, pois a escrita de 
Marcelino Champagnat penetra-
va em meu coração e sua men-
sagem era simples e profunda. 
“Para ensinar, ame como Cristo 
amou, sem qualquer aflição ou 
predisposição.”

Durante meus primeiros dias no 
Colégio Católico Monte Carm-
el, conheci alguns irmãos maris-
tas maravilhosos que continuam 
a ter um impacto imenso em 
minha vida como leigo marista. 
A direção espiritual deles foi sig-
nificativa para continuar a nutrir 
minha fé e meu trabalho como 
leigo marista hoje. Eu realmente 
vejo que ser um leigo marista 
é um fluxo da graça de Maria, 
que me permite viver minha fé 
autenticamente com os alunos 
e colegas que encontro todos os 
dias.
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aBRaham lamusi
haiuasi
Ilhas Salomão
Tive contato com a família 
marista em 1985, quando fui 
pela primeira vez a uma escola 
marista como aluno do 7º ano, 
na Escola Secundária Católica 
São Joseph - Tenaru, nas Ilhas 
Salomão. Minha conexão maris-
ta continuou quando eu revisitei 
a escola como professor e me 
tornei um leigo marista, em 
2007. Na verdade, cresci em 
minha compreensão do que 
significa ser marista, como diz 
o ditado “Não consigo man-
ter a calma, sou Marista!”.

Muitas reflexões sobre esse 
grande homem me forma-
ram e são a base do meu 
ser como marista. A missão 
marista é, de fato, a missão de 
Deus, onde os atributos de nos-
sa Bem-aventurada Mãe Maria 
são frequentemente usados por 
mim   para trilhar minha jornada. 
Embora, às vezes desafiador, as 
escrituras revelam que até nos-
sa Boa Mãe passou por muitos 
desafios para se tornar a mãe de 
Deus. A missão marista é sempre 
realizada em um contexto social 
e não no vazio. E sou realmente 
grato por ter tido a oportunidade 
de realizar esta missão na Escola 
Secundária Católica São José de 

Tenaru, nas Ilhas Salomão, como 
marista.

As escolas maristas são frequen-
temente vistas como centros de 
aprendizagem, onde moldamos 
os jovens, onde transmitimos 
os conhecimentos e as habili-
dades necessárias para melhor 
prepará-los para o encontro com 
o mundo real. Também acredito 

que é uma oportunidade onde 
os educadores podem ajudar a 
divulgar as boas novas de nosso 
Senhor Jesus Cristo. Esta é a por-
ta de entrada de valores dentro 
de cada criança individualmente. 
Alguns teóricos se referem a 
isso como educação em valores. 
Como educador missionário 
marista, acredito firmemente 
que aprender inglês sem valores, 
matemática sem valores ou out-
ras disciplinas sem valores com-
para-se à uma criança tentando 

caminhar sem direção. Nosso 
mundo agora precisa muito de 
uma educação em valores. Um 
sistema de educação que não 
apenas educa o intelecto, mas 
também o coração, que acredito 
que aumentaria a paz, a alegria, a 
harmonia e a prosperidade.

Em nossas escolas, nós, educa-
dores maristas, temos pela frente 

uma grande tarefa: levar 
os alunos a:

Aprender a saber

Aprender a fazer

Aprender a conviver

Aprender a ser compe-
tente em seus vários lo-
cais de trabalho.

E além disso, ajudá-los a crescer 
como pessoa, tanto pessoal como 
profissionalmente.

Para superarmos esses desafios, 
como educadores maristas, pre-
cisamos construir em nós mes-
mos os valores de fazer sacrifícios 
e ser resilientes. Ser educador 
marista por 15 anos e vice-di-
retor por 14 anos na Escola Se-
cundária Católica São José de 
Tenaru é de fato uma realização 
muito importante.

bem como as muitas e variadas oportunidades 
oferecidas pela Associação Marista São Marceli-
no Champagnat. Eu sinto que existe uma nova 
compreensão no despertar das vocações Maristas, 
lutando para acabar com as diferenças entre ‘Ma-
ristas no ministério’, como líderes e animadores, 
e aqueles outros que estão se descobrindo como 
‘Maristas vocacionados’, embora, é claro, não se-
jam mutuamente opostos.

caRole:
Nenhum de vocês trabalha nas escolas agora; então, 
a pastoral marista não é o que os está ajudando a 
sustentar a vida marista de vocês. O que mantém 
viva sua visão missionária e marista? O que os man-
têm apaixonado pela missão?

katie e daniel:
Apesar de não estarmos envolvidos na pastoral maris-
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ta, pela primeira vez, em nossas “vidas profissionais”, 
eu, Daniel, tive a sorte de trabalhar no contexto da 
igreja local da Arquidiocese de Perth, e Katie teve a 
sorte de trabalhar no contexto do ensino assistencial 
na educação católica em Perth. Sem dúvida, o tra-
balho dos Irmãos Maristas e aqueles comprometi-
dos com a educação marista na Austrália Ocidental 
criaram uma relação e um contexto desde longa data 
para a vida marista em Perth e no estado da Austrália 
Ocidental. Isso ajuda a nos manter apaixonados pela 
missão marista, pois “o Ocidente” é, por sua própria 
natureza, um lugar muito missionário! Saber que es-
tamos conectados de forma mais ampla à Associação 
Marista São Marcelino Champagnat, em uma par-
te muito isolada geograficamente da Austrália, cria 
um quadro mais amplo de referência ao legado e às 
tradições da presença marista na Austrália Ociden-
tal. Uma nova vida e novas possibilidades podem 
emergir das fundações que existem ao nosso redor 
nesta parte do mundo. Sentimos, no entanto, que o 
caráter e a expressão da presença marista locais são 
fundamentais.

caRole:
Na Austrália, temos um processo formal de perten-
ça e associação como maristas através da Associação 
Marista São Marcelino Champagnat. O que levou 
cada um de vocês dizer “sim” ao convite para entrar 
para a Associação? Ser um 
membro associado exige o 
que de você? Você acha que 
é necessário dar visibilidade 
ao leigo marista que você é? 
É necessário ser visível como 
entidade leiga marista? Por 
quê?

katie e daniel:
Ambos dissemos “sim” ao 
convite para ingressar na 
Associação Marista porque 
queríamos

contribuir e participar de 
uma nova forma de vida 
marista nos lugares em que 
estivemos naquela época. 
Ser membro nos convida a 
compartilhar a vida marista 

em um contexto local, como membros da Associa-
ção, quanto no contexto paroquial. Sim, sentimos 
que é necessário sermos visíveis como leigos maris-
tas, portanto, apoiamos o aprofundamento do dis-
cernimento de como essa visibilidade pode ser mais 
explorada. Por quê? Porque as novas expressões de 
vida marista garantem um avanço e um compromis-
so com mais discernimento.

caRole:
Muitas mudanças estruturais estão ocorrendo nes-
ta parte do mundo marista. Quais são algumas das 
perguntas que você gostaria de fazer sobre o futuro 
da vida e da missão maristas nesta parte do mundo 
e globalmente?

katie e daniel:
Como podemos interculturalmente, eclesialmente e 
geograficamente chegar a um acordo com a diver-
sidade da Oceania? O risco é sempre concluir que 
a expressão “a vida branca marista” da Austrália é 
normativa para toda a Oceania.

caRole:
Muito obrigado Katie e Daniel! Bênçãos para vocês 
dois ao dar graças por tudo que Deus colocou em 
seu caminho por enquanto, especialmente os pre-
sentes de amor que são seus dois lindos filhos.



14  I N. 06 I 30 SETEMBRO 2021 I Partilhando

LAY MARIST VOCATIONLAVALLA200>

Na Oceania, a partir do México 
A região da Oceania teve a sorte de compartilhar um 
presente muito especial de comunidade e missão por 
meio da Comunidade LaValla200> de Mt Druitt, 
em Sydney. Além da extraordinária experiência de 
viver seu chamado vocacional como leigos maristas 
em uma comunidade mista em uma das áreas mais 
vulneráveis   para os jovens em Sydney, Argelia Her-
nández e Rodrigo Gris Castro se juntaram a um de 
nossos grupos maristas locais, os maristas da cida-
de de Sydney. Pudemos nos acolher mutualmente, 
alimentar o crescimento de cada um, viver e com-
partilhar juntos a experiência de uma família global. 
Rodrigo compartilha suas experiências aqui:

um novo começo, comunidades 
lavalla200> 
Participar das novas comunidades LaValla200> foi 
uma grande experiência cheia de aprendizados e 
desafios. Tornamos a “disponibilidade global” uma 
realidade, respondendo com ousadia às necessidades 
emergentes, criando comunidades interculturais que 
atendem os jovens à margem da vida. Ao participar 
do programa de novas comunidades, com minha es-
posa Argelia Hernández, éramos cúmplices do Espíri-
to, levantamos nossas mãos para algo novo e emocio-
nante. Esta é a nossa maneira de compreender o apelo 
da “Anunciação”, de responder ao convite quotidiano 
de “Ser Marista”. 

“Não há futuro viável para as ordens religiosas 
internacionais, a menos que empreendam se-
riamente a transição do internacional para o 
intercultural”. Anthony Gittins

Cada um dos participantes do programa recebeu o 
convite de diferentes maneiras, por meio do discer-
nimento, caminhando com incertezas, mas de algu-
ma forma com capacidade de responder e cumprir 
a missão. As pessoas nos diziam que é de corajosos 
e generosos deixar o conforto do ambiente familiar, 
da própria cultura, a língua e a família para viver 
e trabalhar em uma terra estrangeira. Talvez o seja, 
mas, com os olhos da fé, o caminho que temos dian-
te de nós é uma oportunidade dada por Deus, não 
só para servir de maneira vivificante, mas também 

para receber muito, compartilhando a experiência 
de fazer parte de uma grande família marista.

Em 2016, iniciamos a nossa formação para o pro-
grama LaValla200> e, durante 4 anos, na nossa co-
munidade localizada na periferia de Sydney, Aus-
trália, trabalhamos em estreita colaboração com a 
Diocese para resolver o problema dos jovens, que 
devido a várias situações abandonaram a escola, par-
ticipando de reuniões com os dirigentes do sistema 
educativo para encontrar soluções para a urgente si-
tuação dos jovens. Trabalhamos também em estreita 
colaboração com a paróquia local, com os Jesuítas, 
por meio de atividades paroquiais, compartilhando 
e celebrando com o espírito de família.

Graças ao acompanhamento do Irmão Lawrie, en-
tendemos que era necessária uma formação quando 
chegamos à Oceania: uma cultura diferente, estáva-
mos longe de casa, tivemos que aprender muito e 
nos adaptar. O idioma foi um desafio sempre pre-
sente. Aprender inglês e espanhol era uma priori-
dade para nós, embora o inglês australiano tenha se 
tornado o idioma principal usado na comunidade e, 

Rodrigo Gris Castro - LaValla200> Oaxaca,
Região de Arco Norte  

Mt Druitt Community, Sydney, Região de Oceania 
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por necessidade, em nosso ministério. A língua, em-
bora intimamente relacionada à cultura, foi apenas 
a ponta do iceberg enquanto aprendíamos muitas 
diferenças entre nós.

Enfrentar o machismo em algumas comunidades. 
As preferências alimentares, a compreensão do tem-
po, as relações familiares, o controle do estresse, o 
duelo e o luto, a superação de várias doenças, as co-
nexões com pessoas de fora da comunidade, a es-
piritualidade e as formas de oração, a compreensão 
de como funciona a comunicação, as atitudes em 
relação ao dinheiro, as adaptações à cultura, a gestão 
de conflitos, e uma série de emoções foram apenas 
algumas das diferenças que observamos e tivemos 
que aprender uns com os outros.

Também tivemos que entender a singular dinâmica co-
munitária que envolve viver com pessoas de diferentes 
idades, gêneros e estado civil. Era importante para nós 
não apenas tolerar e aceitar as diferenças, mas compreen-
dê-las profundamente e, em última análise, celebrá-las.

O Irmão Emili, em sua carta “O futuro tem o co-

ração de tenda”, dirigida a todos os Maristas de 
Champagnat, escreveu: “Você ousaria, como Cham-
pagnat, correr o risco de um novo começo?” Vale a pena 
viver na comunidade. Celebremos um novo come-
ço, celebremos ser leigos e irmãos Maristas com 
disponibilidade global. “O que você faria se não 
tivesse medo?”

“O convite a sair de nós mesmos por amor a Deus 
e ao próximo apresenta-se como uma oportunida-
de de compartilhar, servir e intercede; a missão que 
Deus confia a cada um de nós nos faz passar do eu 
medroso e fechado ao eu reencontrado e renovado 
pelo dom de si mesmo”. Papa Francisco.

Vivamos um novo começo Marista, com a alegria 
do evangelho. Tenhamos essa disponibilidade glo-
bal. Vale a pena sair ao encontro, sair da nossa zona 
de conforto, sem medo ao diferente. Muitas vezes o 
Papa Francisco nos lembra de que a Igreja não é uma 
entidade assistencial, uma empresa, uma ONG, mas 
sim uma comunidade de pessoas, animadas pela 
ação do Espírito Santo, que viveram e vivem a ma-
ravilha do encontro com Jesus Cristo.

iR. michael
Flanagan, austRália
Associação Marista São 
Marcelino Champagnat
Sou Irmão Marista e membro da 
Associação porque, para mim, a 
Associação Marista é o futuro do 
nosso Projeto Marista, aqui na 
Austrália.

Um carisma é definido como um 
dom do Espírito Santo à Igreja 
e ao mundo, e os carismas são 
dados por meio de uma pessoa e 
transmitidos a grupos de pessoas 
que o mantêm vivo. E nosso ca-
risma marista sempre se manteve 
vivo com um elemento de comu-
nidade, de família, se preferir, de 
associação.

A importância da Associação 

também é que, à medida que 
os Irmãos se tornam cada vez 
menos presentes e os leigos cada 
vez mais, será muito importante 
que esses leigos se unam. E, ao 
nos unirmos a pessoas que pens-
am como nós, isso nos dá força, 
nos dá direção e nos dá pessoas 
que podem ser nossos compan-
heiros nesta jornada, que às vezes 
pode ser difícil.

Isso é o que eu acho que é es-
piritualidade - é como eletrici-
dade, ou é a faísca, a força vital 
dentro de nós, que nos mantém 
em movimento, nos mantém no 
caminho certo, que dá sentido à 
nossa vida. Leva-nos mais fundo 
nas coisas para que não vivamos 
na superfície.

Se a história marista significa al-
guma coisa para você, se você se 
sente atraído por ela, então você 
deve fazer parte da Associação, 
porque a Associação o pegará e 
o levará consigo, e você também, 
por sua vez, se tornará uma parte 
muito importante do nosso pro-
jeto marista aqui nesta parte do 
mundo.

Junte-se a nós!
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O boletim "Partilhando" é uma publicação mensal. Cada número é sob a 
responsabilidade da equipe de leigos de uma das 6 regiões do Instituto. O próximo 
número será publicado no dia 26 de julho, coordinado pela região América Sul. 

VOCAÇÃO MARISTA
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. Trata-
se de um espaço para partilhar 
emoções e vida.

Institut of the Marist Brothers - Secretariat of Laity
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Rome, Italy - comunica@fms.it
Website   http://www.champagnat.org
YouTube   https://www.youtube.com/user/champagnatorg
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Twitter   https://twitter.com/fms_champagnat

• Reunião com os Coordenadores de Educação 
Marista

• Reunião regional com os Coordenadores da Pastoral 
Juvenil Marista na América do Sul

• Província Brasil Centro-Sul assume três novos 
colégios

• Champagnat Global: pré-cúpula da região América

• Escuta: lema da Rede Europeia Marista para o ano 
2021-22

• Formar bons cristãos e cidadãos virtuosos – VII 
mensagem da Comissão Internacional de Missão 
Marista

• Despertar em nós e ao nosso redor uma consciência 
ecológica

• Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 13: Ação 
pelo clima

• Comissões provinciais apresentam segundo volume 
da história dos irmãos maristas nos Estados Unidos

• Quarta reunião da equipe de revisão do documento 
“Missão Educativa Marista”

#VocacaoMaristaLaical

www.champagnat.org
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