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Saudações a todos os Maristas de Champagnat!
Marjorie Raňeses – Comissão de Leigos da Ásia

Em conexão com a celebração do Ano da Família Amoris Laetitia (2021-2022)
que culminará com a reunião das famílias, em Roma, para o Encontro Mundial
das Famílias (22-26 de junho de 2022), este número do Boletim Compartilhado
apresentará experiências e testemunhos sobre como as famílias, particularmente
na Ásia, foram nutridas pela vivência dos valores maristas.
O espírito de família é um valor central para todos nós, maristas. Temos sua base
nos mesmos valores vividos e compartilhados por São Marcelino com os dos primeiros irmãos, vivendo em um ambiente de compreensão mútua e profundo cuidado mútuo. Esperamos compartilhar com vocês como nossa vida marista contribuiu para a construção de nossa vida familiar significativa.
Também, nesta edição, trazemos histórias sobre os Amigos de Marcelino, pessoas que se sentiram atraídas pela
vida dos maristas e se comprometeram a crescer mais na espiritualidade, na vida compartilhada e na missão.
Eles são os maristas iniciantes e vemos que é uma oportunidade abençoada para acompanhá-los em sua jornada
de crescimento de vida marista.
Enquanto caminhamos juntos, desejo a todos uma boa leitura sobre a vida marista na Ásia.

“A Alegria do Amor”
no caminho
Uma marca marista que todos compartilhamos é o
espírito de família. Inspirado na casa de Nazaré, todo
lar marista engloba as atitudes que tornam o espírito
de família uma realidade.
Com amor, perdão, abertura uns aos outros, humildade e serviço mútuo se manifestam na família
marista, nas escolas e em nossos outros ministérios.
Em nossas famílias, desenvolvemos relacionamentos
significativos “onde a experiência de amar e ser amado se torna parte de nossa vida nos momentos comuns
do nosso dia”. (cf. Água da Rocha, 105).

Agnes S. Reyes – Secretariado dos Leigos

Valorizando
a centralidade das
famílias, o Papa
Francisco, em sua
encíclica Laeticia
Amoris, articula
uma forma amorosa
de olhar as preocupações das famílias
em realidades mais
práticas e concre-

Cada edição do Boletim é preparada por uma das seis regiões do Instituto sob a coordenação do
Secretariado dos Leigos. A edição deste mês foi preparada pela região da Ásia.
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tas. Na primeira parte de seus escritos, destacou a
vocação das famílias: “uma experiência positiva de
comunhão familiar é um verdadeiro caminho para a
santificação cotidiana e o crescimento
místico, um meio para uma
união mais profunda com
Deus” (LA 316). Ele
encorajou de maneira pungente
uma postura
contemplativa
em relação a
cada membro
da família, isto
é, “contemplar
nossos entes
queridos com os
olhos de Deus e
ver Cristo neles” (LA
323).
Para nós, tomamos a inspiração
de valorizar a família no caminho do
marista através de São Marcelino. Seu relacionamento com os primeiros irmãos foi marcado pelo calor
e ternura. O espírito de sua comunidade em crescimento é fundado em uma atmosfera muito familiar

2 I N. 09 I 31 JANEIRO 2022 I Partilhando

com Maria ao centro, como sua Boa Mãe.
Entrelaçadas nas realidades da família estão as alegrias
e as dores, os sucessos e os desafios. Como apontado
na Laeticia Amoris, as famílias hoje
vivem uma crise que ameaça os
valores fundamentais da
família. Entre outras,
estão as mudanças
antropológicas e
culturais como o
extremo individualismo onde
cada membro
da família se
torna uma unidade isolada,
atentando apenas para o tempo
que passam no espaço virtual. A maioria
das crianças, mesmo os
adultos da família, tem mais
tempo olhando para seus aparelhos do
que para olhar nos olhos um do outro expressando
amor pela presença do outro. A cultura do efêmero
que tende a tratar os relacionamentos de qualidade
como tratamos os objetos materiais, ou seja, pen-

SECRETARIADO
SECRETARIATDEOFLAICOS
LAITY

sando nos relacionamentos como descartáveis, fáceis
de serem jogados fora quando não se quer mais. Isso
eventualmente representa uma ameaça à sustentabilidade de relacionamentos verdadeiros e autênticos.
Somados a estes, o consumismo, a pobreza, as migrações, são elementos que ameaçam a qualidade de vida
familiar.

encontrava, especialmente seus alunos, o cultivo de
relações fraternas e amorosas.
O Papa Francisco, ao citar algumas perspectivas pastorais, reitera que as famílias não devem apenas ser
evangelizadas, mas também evangelizar. As famílias
são agentes do apostolado familiar, irradiando aos outros a alegria do Evangelho.

Com os valores do espírito de família, vividos e
acarinhados pelos maristas, como podemos professar a fé que temos em viver a integridade da família em meio a essas circunstâncias ameaçadoras?
Como tornar mais visível a tradição da família marista que pode contrariar a diminuição dos valores
familiares em nosso tempo?
Observamos atentamente os valores de Marcelino.
Seu amor por Maria nos fortaleceu em nosso cultivo do dom de nossa família. Marcelino nos lembra,
como fez com seus irmãos, de correr sempre para
Maria, pois em seu coração e em seus braços encontramos nosso irmão e amigo Jesus. Suas maneiras preferidas de se relacionar com Deus e com Maria eram
através de termos familiares: Jesus em seu Sagrado
Coração, Maria como Nossa Boa Mãe. Aprendemos
com o próprio Marcelino o quanto ele encorajou
entre os irmãos e em suas relações com as pessoas que

Como nós, maristas, imbuídos de um profundo
senso de espírito de família, irradiamos para os
outros o calor da pertença, exalando a alegria da
vida comunitária? Como encontramos, como família, tempo para estender a mão aos necessitados:
os perdidos, os últimos, os menos importantes?
Certamente, onde quer que os seguidores de Marcelino estejam presentes, trabalhando juntos na missão,
esse espírito de família é o modo marista de viver a
alegria do amor. A sua fonte brota do grande amor
de Maria, nossa Boa Mãe, que nos une como uma
família sob o seu nome e sob o manto do seu cuidado
maternal. Por meio de nosso espírito de família no
marista, oferecemos um profundo senso de pertencimento e comunhão global, fazendo de nossas próprias famílias um reflexo do profundo amor de Deus
por todos.
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Vida Marista: Distrito
Marista da Ásia

Nguyen Viet Bao – Vietnã

A presença marista no Distrito Marista da Ásia existe
em meio às diferenças de fé. Aí, a maioria dos colaboradores leigos e professores são de outras religiões
como o budismo, o islamismo e o hinduísmo. Por
isso, ainda é um desafio para o Distrito Marista da
Ásia (MDA) desenvolver o laicato marista, e até agora
o MDA não conseguiu formar qualquer grupo oficial
de leigos maristas. No entanto, a nomeação do Sr.
Tin, um leigo marista do Vietnã, para o Subcomitê de
Leigos Maristas do MDA é visto como um importante desenvolvimento na vida do Distrito.
Assim, conscientes de que cada país do Distrito é
singularmente diferente, com nossa presença e apostolados em diferentes países, tentamos responder às
necessidades e aos apelos de hoje, promovemos de
diferentes maneiras a vocação marista, a vocação laical
marista. Igualmente importante, precisamos aprofundar nossa compreensão do que significa ser um
“marista” em nosso próprio contexto e promover a
vida marista aí onde estamos. Devemos estar convencidos de que um marista, irmão ou leigo totalmente
comprometido, pode criar mudanças e gerar uma vida
nova, apesar dos desafios.
Recordo esta oração de São Marcelino que confiava
em Deus e colocava tudo nas mãos de Maria: “se esta
obra perecer, não é a nossa obra que perece, mas a
vossa, porque tudo fizestes entre nós. Portanto, confiamos em vossa poderosa proteção e nela confiaremos
sempre”.
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Este tempo da Covid-19 talvez tenha nos dado os
piores e os melhores momentos, mas nos esforçamos
para desenvolver a visão e a esperança do que será
melhor para o presente e para o futuro porque, como
São Marcelino, também cremos que esta obra é obra
de Deus, que é obra de Maria, e somos seus colaboradores. É o trabalho à maneira de Maria que nos leva a
Jesus.
Permita-me terminar com a citação de Charles Dickens em “A Tale of Two Cities” (“Um conto de duas
cidades”): “… era a estação da luz, era a estação das
trevas, era a primavera da esperança, era o inverno do
desespero; tínhamos tudo diante
de nós, não tínhamos nada diante
de nós; todos íamos direto para
o céu, todos íamos direto para o
outro lado – em suma, o período
era tão parecido com o atual, que
algumas de suas autoridades mais
barulhentas insistiam em que fosse recebido, para o bem ou para
o mal, apenas no grau superlativo
de comparação”.
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Tornando-se "Amigos de
Marcelino"

Elma Rafil - East Asia, Filipinas

É o dom dos encontros que nos permitem conectar-nos com as pessoas e compartilhar experiências da vida
real e histórias inspiradoras. É neste local que percebemos
como crescemos juntos enquanto viajamos uns com os outros. Como asiáticos, somos relacionais e somos inspirados
a nutrir entre nós esse vínculo de amizade.
Olhando para o futuro da Província, nos alinhamos com o
impulso congregacional que valoriza o desenvolvimento da
vocação dos leigos maristas. Afirmando a visão de que “o
futuro do carisma marista está nas mãos de irmãos e leigos
comprometidos”, elaboramos um programa para os interessados na vida leiga marista. Esta sessão de 6 meses (todo
primeiro sábado do mês) é destinada a quem sente vontade
de conhecer mais a vida de São Marcelino Champagnat,
deseja viver sua espiritualidade e participar da missão de
Deus à maneira de Champagnat.
O programa oferece uma oportunidade de crescer mais no MODO DE VIDA MARISTA,

Cultivando a
vida marista
com os "Amigos
de Marcelino"

➞ pag. 6

Qalista Dhony – East Asia, Malásia

O que mais gosto em Amigos de Marcelino são os amigos que
encontramos em cada sessão. Somos uma família global, de diferentes países. Durante as sessões, compartilhamos nossas reflexões
de vida e nossa fé.
Nessas partilhas compreendemos melhor as pessoas e sabemos que
não estamos sozinhas. Embora possamos ser de diferentes países,
os desafios que enfrentamos como humanos não são muito diferentes, pois somos todos humanos, lidando e adaptando a vida
cotidiana no toque amoroso e terno de nossa Mãe Maria.
As sessões também são uma boa base para novos leigos maristas
que gostariam de conhecer melhor os maristas. Não apenas conhecer, mas também vivenciar o marista em certo sentido.
O desafio com as sessões é que foram feitas online; portanto, o
efeito da comunicação é diferente do encontro presencial. No
entanto, foi ótimo manter contato com a família global marista,
mesmo durante a pandemia.
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exemplificado por São Marcelino, centrado em JESUS e acompanhado amorosamente por MARIA. As
sessões incorporam os temas ESPIRITUALIDADE,
VIDA COMPARTILHADA e MISSÃO.
No ano passado, a Província da Ásia Leste reconheceu
dez (10) participantes como concluintes do Programa
Amigos de Marcelino.
Este ano, 2 de janeiro de 2022, a Província da Ásia
Oriental celebrou seu 205º aniversário de fundação,
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com um evento em que os membros do Movimento
Champagnat da Família Marista (MChFM) renovaram publicamente seu compromisso e também o
evento reconheceu trinta e quatro (34) o programa
Amigos de Marcelino. Os Amigos de Marcelino estão
agora ativamente engajados nas atividades de animação leiga. Trata-se, de fato, de uma iniciativa que
favoreceu o crescimento das sementes da vida leiga
marista. Que os Amigos de Marcelino continuem a
ser testemunhas do dom da vida marista em seus respectivos lugares.
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Minha viagem com os "Amigos
de Marcelino"
Jan Maverick Rabino – East Asia, Filipinas

Neste momento muito difícil, nossa família ficou
muito devastada quando fomos infectados com o
COVID-19. Tivemos que nos isolar e a ansiedade
do desconhecido afetou minha saúde. Eu questionei
Deus durante esse tempo: “Por que eu, Senhor? Uma
enfermeira que não estava trabalhando no campo, pegou esse vírus.” Deve haver uma razão.
Na última etapa do meu isolamento, ouvi inúmeras
histórias de lutas e desgostos. Este foi o meu ponto
de virada para inspirar essas pessoas e ensiná-las sobre
a doença e como lidar com ela de forma holística.
Compartilhei com elas que sempre haverá uma luz no
fim de todas essas dificuldades através da história do
“Lembrai-vos na Neve”, onde a devoção de Marcelino
à nossa Mãe Santíssima foi destacada e ampliou nossa
inspiração como maristas.
É verdade que minha jornada não parou por aí.
Quando a Sra. Elma Rafil me convidou para fazer
parte dos Amigos de Marcelino durante meu isolamento, a primeira sessão
foi o momento em que
senti que a centelha marista em mim se acendeu
mais do que nunca; é
quando o irmão Lindley
Sionosa, FMS, compartilhou na sessão a mesma
história de Marcelino
do “Lembrai-vos…”.
Esse momento crucial e
inesperado me deu a percepção de que realmente
pertenço ao marista, que
há em mim esse espírito
marista que precisa ser
reavivado e minha jornada está apenas começando aqui na comunidade
marista. A partir de então, cada encontro virtu-

al com os Amigos de Marcelino é uma oportunidade
para me reconectar, reacender e abraçar o Marista que
há em mim.
Sempre fui marista de
coração. Como graduado de uma instituição
marista durante meus
anos de juventude,
há uma parte de mim
que sempre anseia pelo
espírito marista em
minha vida. Como eu
explorei a vida como um adulto, eu cresci profissionalmente e vi a realidade da vida. Com isso, meu anseio
pelo Espírito Marista ficou mais forte do que nunca.
A sede de uma Família Marista foi saciada, porém,
quando tive a oportunidade de fazer parte dos Amigos
de Marcelino.

Lembrai-vos na Neve
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O caminho marista
Alimentar uma família
Criar três filhos enquanto mantenho um emprego de
professora universitária em tempo integral pode ser
muito desafiador e ao mesmo tempo gratificante. A
luta diária para fazer as tarefas domésticas, preparar as
aulas e garantir que meus filhos fossem alimentados
e prontos para a escola me mantinha ocupada o dia
todo.
Meu marido e eu dividimos a responsabilidade na
criação dos filhos e concordamos que nossos filhos
fossem criados com uma forte fé em Deus. Assistíamos à missa de domingo em família e as orações da
noite eram recitadas antes de irmos para a cama. Meu
filho uma vez me perguntou se ele podia “pular” a
missa dominical e a oração da noite, já que ele rezava
na escola e assistia à missa da primeira sexta-feira. Eu
disse que não, porque isso é o que fazemos em família.
Praticamos nossa fé e nela vivemos. Garantimos que
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Noemi B. Silva – East Asia, Filipinas

eles frequentassem uma escola
Marista onde a
educação religiosa é o núcleo do
currículo. Percebi que, o que
começou como
práticas religiosas
rotineiras quando eram jovens
tornou-se parte
integrante de sua
vida adulta.
Em nossa cultura, onde a família é muito importante, os valores do amor, do respeito e da ajuda mútua
foram ensinados cedo na vida. As tarefas domésticas
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eram compartilhadas e os estudos levados a sério.
Tínhamos uma vida simples na qual só se comprava
o essencial. Quando meus filhos eram pequenos, eles
gostavam de ir à seção de brinquedos de uma loja.
Eles escolhiam um robô ou carro elétrico, e eu gentilmente lhes dizia que eles poderiam comprar outro
brinquedo. Eles sabiam que não podíamos comprá-los, então decidiam por algo mais barato. Quando se
tornaram profissionais, perguntei ao meu filho mais
novo, engenheiro eletrônico, se um modelo de celular
mais recente valia o preço. Ele me disse que era muito
caro para o meu propósito.
Agora meus filhos me lembram de me ater ao essencial, mesmo que eu possa pagar. Ser pai é realmente

Valorizar a família
Como marista, o espírito de Família está profundamente enraizado em minha consciência. Cresci
com a rica experiência de minha própria família
que me moldou para criar minha própria família
com valores familiares sólidos. Minha
esposa e eu somos abençoados com um
filho e uma filha que estão crescendo conosco em valores familiares compartilhados, distintos também de nossa própria
herança do Sri Lanka.

gratificante ver seus filhos desempenharem um papel
produtivo na sociedade. Estou feliz, pois eles agora são
pais responsáveis para com seus filhos pequenos.
Como membros do Movimento Champagnat da Família Marista, meu marido e eu compartilhamos o carisma Marista com outros leigos de nossa comunidade
local. Meu marido é Ministro da Sagrada Eucaristia e
faz trabalho voluntário. Sou ativa em minha defesa no
pró-vida, no combate à violência contra as mulheres e
as crianças, na moralidade na mídia e na proteção ambiental. Minha família se expandiu para meus alunos
e para a comunidade que servimos. De fato, somos
gratos pelo espírito de Família Marista que impregnou
nossa vida.

Jude Preeman – South Asia, Sri Lanka

de continuar a ajudar as famílias necessitadas e a
ajudá-las à maneira Marista, reflexo tanto dos valores da Sagrada Família de Nazaré.

Ao longo dos anos, percebi que simplesmente não posso ficar com a minha
própria família. Juntamo-nos a outras famílias maristas. É uma percepção de que
estamos todos conectados e que somos
globais em uma experiência local. Estar
conectado também é estar em sintonia
com a jornada de cada família.
Recentemente, terminei os estudos e
obtive o Diploma Nacional Superior em
Aconselhamento Familiar. Assumi esta
empreitada com a convicção e o objetivo
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O presente do Natal:
vida marista vivida, vida
marista compartilhada
As Filipinas são conhecidas por ter a mais longa celebração do Natal. No próprio dia em que começam os
assim chamados “meses bro”, 4 meses do ano que têm
“bro” no final do nome, em setembro, ouvimos canções de Natal e vemos algumas famílias começarem a
decorar as casas para anunciar o início da temporada.
Em todas as celebrações, consideramos o “amor da
família” como nossa base de uma reunião familiar
feliz. Fazemos a prática habitual de dar presentes,
expressamos nossa alegria cantando e
dançando, rindo enquanto recordamos as memórias felizes de experiências familiares como ingredientes de
uma alegre celebração.
Em 2021 foi diferente. Não tínhamos
nossos filhos e netos conosco. Nossa
casa estava vazia. Nenhuma grande
celebração como costumávamos fazer.
Meu segundo filho me informou que
sua família não poderia se juntar a nós
porque optaram por passar a noite
de 24 de dezembro indo para o local
devastado pelo tufão Odette e ajudar
as vítimas que estavam desalojadas,
deprimidas, sem comida, sem água
e sem meios de comunicação com
suas famílias. A família do meu filho
decidiu se ausentar conosco e estar
presente com aqueles que perderam a esperança no
dia de Natal.
Inicialmente, me senti triste. Meu neto Jam, que teve
essa ideia de estar com as vítimas do tufão no Natal,
explicou:
“Lola (vovó) comece a pensar nisso. Você ficará feliz
se, enquanto desfrutamos o Natal com banquetes,
há pessoas que neste momento sofrem de fome e
frustração porque não têm com quem estar, e é Natal? Nós olhamos para você, vovó. Você nos ensinou

10 I N. 09 I 31 JANEIRO 2022 I Partilhando

Valmie Garcia Mariveles
MChFM, Comunidade Memorare - Filipinas

a nos preocupar com os outros e aqui vamos nós…
estaremos com eles neste Natal”.
Ouvir a nobre causa dita do coração de meu neto
dissipou meu sentimento inicial de ressentimento
por não os ter na véspera de Natal. Percebi quem me
tornei para eles, um modelo. Eles testemunharam
que meus serviços apostólicos feitos para os menos
favorecidos de nossa comunidade local, meu serviço
aos necessitados e a catequese
que presto em nossa comunidade eclesial de base criaram um
impacto sobre eles. Posso dizer
com confiança que lhes mostrei o
caminho do serviço para aqueles
que têm menos.
Essa experiência me deu a percepção de que a sólida formação
que tenho, ou seja, aprofundar
minha vida no caminho marista
influenciou minha família. O
Movimento Champagnat, Comunidade Memorare, me proporcionou oportunidades para
me firmar em minha fé e nutriu
profunda inspiração para viver o
modo de vida marista com simplicidade e com um coração de
compaixão pelos outros. Inculquei neles o valor de
compartilhar o amor ao próximo, marca registrada
da vida marista.
Minha influência sobre eles como maristas foi profunda, pois eles também fizeram disso seu próprio
modo de vida. Por isso, sinto que somos verdadeiramente abençoados. Essa percepção de que vivi e
compartilhei minha vida marista e que ela causou
impacto em minha família foi um dos melhores presentes que ganhei no Natal passado.

www.champagnat.org
www.champagnat.org
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•
•

Entidades maristas levantam a voz em defesa da
Entidades maristas levantam a voz em defesa da
preservação ambiental
preservação ambiental

•
•

Região América Sul elege Provincial de referência e
Região América Sul elege Provincial de referência e
secretário para o período 2022-2024
secretário para o período 2022-2024

•
•

Província África Ocidental promove formação sobre
Província África Ocidental promove formação sobre
a Proteção das Crianças
a Proteção das Crianças

•
•

Fraternos do MChFM renovam seu compromisso e é
Fraternos do MChFM renovam seu compromisso e é
reconhecido o grupo Amigos de Marcelino
reconhecido o grupo Amigos de Marcelino

•
•

Guia para o Ano das Vocações Maristas
Guia para o Ano das Vocações Maristas

•
•

Aniversário da fundação do Instituto Marista
Aniversário da fundação do Instituto Marista

•
•

Mais um passo em direção ao novo projeto Fratelli
Mais um passo em direção ao novo projeto Fratelli
em Maicao
em Maicao

•
•

Solidariedade humana: um chamado a trabalhar em
20 de dezembro – Solidariedade humana: um
conjunto por uma causa comum
chamado a trabalhar em conjunto por uma causa
comum
Província Brasil Sul-Amazônia investe na formação

•
•

dos colaboradores para a Pastoral das Infâncias
Província Brasil Sul-Amazônia investe na formação
dos colaboradores para a Pastoral das Infâncias

#VocacaoMaristaLaical
#VocacaoMaristaLaical
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 28 de fevereiro, coordinado pela região América Sul.
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