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PRESENÇA E SEGUIMENTO DE
JESUS DO JEITO DE MARIA
Com alegria, compartilhamos
com vocês esta edição do Boletim Partilhando no qual histórias
e testemunhos refletem muito
do que é a vida de nossos companheiros maristas na Ásia. Neste número destacamos o tema da
“presença” e o “seguimento de Jesus do jeito de Maria”. Entrelaçadas nas expressões de nossas histórias de vida estão as lutas atuais

que os Maristas de Champagnat
enfrentam, particularmente em
Sri-Lanka, onde vivem uma terrível crise econômica. O que o
testemunho nos oferece é o vislumbre de esperança e a força de
superar as dificuldades, mantendo-se fiel à qualidade da presença
marista vivida no contexto mais
desafiador. Além disso, compartilhamos com você como, na diver-

Elma Rafil – Presidente da Comissão
de Leigos da Ásia

sidade das culturas, encontramos
conexões e vivemos o chamado
para uma presença significativa
no seguimento de Jesus do jeito
de Maria.
Um relatório especial sobre nossa
experiência inter-regional Ásia-Oceania do processo do Fórum
Internacional sobre a Vocação
Marista Laical será compartilhado aqui, pois tem impactado
nossa experiência de nutrir nossa
vocação.
Que nossas histórias na Ásia se
conectem com as suas e juntos
celebremos nossa gratidão pelo
dom de sermos maristas hoje.

A EDIÇÃO DESTE MÊS FOI PREPARADA PELA REGIÃO DA ÁSIA.
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Presença além das donas
de conforto

Romana B. Yecyec – CMMF, Filipinas

A jornada de aposentadoria pode ser mais significativa quando você está
ativamente envolvido em relacionamentos com a comunidade. Minha
parceria com a Companhia de Força Móvel Provincial da Polícia Nacional
das Filipinas, da Província de Cotabato, como presidente de seu Conselho
Consultivo, aprofundou minha missão marista de alcançar comunidades
tribais afetadas por conflitos armados, danos causados por
 terremotos, pobreza e pandemia de COVID-19.
Por mais de sete anos, após a aposentadoria até o presente, indo além
da minha zona de conforto e a valiosa gestão do tempo, proporcionaram oportunidades para estender os serviços por meio da educação, como
conscientização sobre drogas, programas da igreja e vínculos com o governo e instituições que são fundamentais para fornecer apoio às comunidades menos privilegiadas. Essas atividades se aprofundaram com a colaboração contínua da Polícia Nacional das Filipinas e das comunidades
tribais, especialmente nas áreas menos privilegiadas.
Valorizar o tempo, abraçar os valores maristas, fortalecer a fé em Deus
e tocar mais vidas daria sentido à vida de aposentado.
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Seguindo Jesus Cristo,
inspirado por Maria, nas
realidades e desafios da Ásia
Minha vida é uma jornada significativa com os maristas. Estou na formação marista desde a minha juventude, quando minha mãe me concebeu enquanto ensinava no Ensino Médio, em 1981-1982. Fui
moldado pela Educação Marista desde a infância até
a faculdade, em Notre Dame do Kidapawan College (NDKC), de junho de 1988 a março de 2003.
Quem poderia pensar que eu também estaria empregado em minha casa mãe em junho de 2003, depois de me formar?
Trabalhar com os maristas e companheiros leigos
parecia ser único e muito além das possibilidades,
sendo eu um produto de uma escola marista. Embora eu estivesse hibridizado com a educação ateniana
na pós-graduação, o jeito e o carisma maristas se sobressaíram em meio a uma emocionante viagem de
vida neste mundo VUCA. Quem poderia imaginar
como eu enfrentei os desafios silenciosos do passado,
pois a vida nem sempre é um mar de rosas?
Olhando para os vislumbres como leigo marista,
minha vocação brotou ao ser enriquecida com vá-

Ivy B. Yecyec - Filipinas

rias formações locais
e internacionais e
alimentada com meu
envolvimento proativo na comunidade e
na igreja. Além disso,
a influência de toda a
minha família, formada por maristas formados pelo NDKC,
entusiasmou e causou impacto em minha vida. Além disso,
tornei-me um jovem
membro do Movimento Champagnat da Família Marista (CMMF)
em 2004, depois de um convite tão inesperado do
primeiro animador do Movimento Champagnat
NDKC da Família Marista, e a calorosa acolhida da família. Com a atmosfera de coração aberto
dos membros pioneiros do CMMF nas Filipinas,
organizados em julho de 1989,
tornei-me um membro ativo por
quase 18 anos junto com minha
mãe, uma Afiliada Marista. Participamos de várias assembleias
provinciais do CMMF com meu
pai, e em extensões comunitárias
de 2006 a 2011, antes de ser eleito
animador assistente pelo grupo e,
posteriormente, animador principal do CMMF Kidapawan em
2012, em meio a um momento
desafiador até o presente.
Fomos capazes de manter as atividades apesar das complexidades
do tempo, e viajar uma milha ex-
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tra nas periferias com os esforços unificados e voluntários de membros ativos, desde antes de ter atividades variadas, como reuniões regulares de orações e
reflexões, visitas domiciliares de membros doentes e
aposentados, serviços comunitários em áreas pobres,
crianças abusadas, estudantes pobres, comunidades
IP, missão, etc., mesmo durante terremotos e a pandemia de COVID-19, de forma criativa, presencial
ou on-line. Por quase um ano refletimos sobre o documento Casas de Luz, e também nos reunimos em
oração em nossa partilha mensal de fé.

a pandemia e catástrofes passadas. De fato, meu encontro pessoal com Deus naquelas pessoas que encontro e com quem viajo me dá força e apoio para
superar tudo. Supero os desafios na aspereza do caminho de minha vida, fortalecido pelo compromisso de avançar com a iluminação dos valores maristas
e Jesus Cristo como minha luz acesa, com a inspiração de Maria, nossa Boa Mãe e recurso ordinário.

Apesar das provações, limitações, imperfeições e
testes do tempo passados, não conseguia imaginar
como consegui sobreviver e suportar esses desafios
da vida. A fé forte certamente prevalece para resistir,
perseverar e perseverar. Acredito que orações sinceras trazem milagres.

Seguindo Jesus Cristo, inspirado pela Virgem Maria,
cumpro minha missão de fazer a diferença na pastoral juvenil na escola e na paróquia, na promoção
de apoio vocacional na diocese, na defesa do meio
ambiente na comunidade, vivendo os caminhos maristas da melhor que posso, como exemplifica São
Marcelino Champagnat, nosso fundador e modelo
de fé, na oração e na ação de resposta aos necessitados onde quer que eu esteja.

Os verdadeiros maristas também me apoiaram e me
incentivaram a continuar servindo, liderando e ajudando os outros com multitarefas, mesmo durante

Ad Jesum Per Mariam!
A Deus seja a glória!
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Seguir Jesus, inspirado por maria
O mundo viu um grande número de pessoas que
tiveram um impacto na história mundial. Essa lista
de grandes personalidades é sempre dominada por
homens, mas também há mulheres excepcionais e
extraordinárias que surpreenderam o mundo com o
que fizeram e alcançaram durante a sua vida difícil.
Quem se destaca entre eles é ninguém menos que a
Mãe Maria que, sem dúvida, foi um instrumento de
Deus e desempenhou um papel essencial na realização do Reino de Deus na terra por meio de seu filho
Jesus Cristo.
Então, o que Maria recebe em troca das lutas e dificuldades que ela passou, mesmo quando jovem,
para manter a sua fé em Deus? Claro, não há dúvida de que Maria é glorificada como a mãe de Deus,
e todo o mundo cristão, com exceção de alguns,
aceita Maria como seu modelo e mãe. Não há país
que não tenha igreja ou capela construída ou
dedicada ao seu nome. Sua influência é sentida
onde quer que os cristãos vivam, mesmo os muçulmanos, no Paquistão, e os hindus, em algumas

Ir. Jiji Dhasan - Distrito Marista da Ásia

partes da Índia, têm uma grande devoção a ela. Os
muçulmanos a chamam de Miriam em seu livro
sagrado Alcorão e os hindus a chamam de “Karunai Matha” que significa “senhora compassiva ”.
Acreditamos firmemente que a presença da Mãe
Maria teve um impacto muito grande na vida de
Jesus e o ajudou a desenvolver uma atitude positiva diante da vida, especialmente em sua missão
de proclamar o reino de Deus. Ainda hoje sua
imagem como uma mãe boa e compassiva na Igreja Católica têm um impacto muito forte em seus
fiéis e os ajudam a moldar suas vidas no modo de
vida cristã. Hoje, de alguma forma, os cristãos se
destacam como pessoas únicas e um exemplo para
outras religiões. A maneira como tratamos, ajudamos, cumprimentamos uns aos outros e vivemos
nossa vida é muito apreciada e admirada pelas religiões vizinhas. Acreditamos que seja em parte pelas
atitudes de Maria como o amor, a solidariedade e
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a ajuda que herdamos dela e tentamos colocar em
prática.
Assim, Maria nos é dada como modelo do que significa ser um cristão, um discípulo. Nesse sentido, a
Mãe Maria torna-se verdadeira e primeira discípula
de Jesus porque escuta a palavra de Deus e a põe
generosamente em prática em sua vida. Maria torna-se a primeira discípula de Jesus. A palavra que ela
ouve de Deus, por meio do anjo Gabriel, não pede
ou ordena que ela se deite em uma cama de rosas,
mas exige que ela ande por um caminho espinhoso.
As dificuldades e os desafios que ela enfrentou em
sua vida no processo de dar à luz a Jesus e prepará-lo
para alcançar a salvação de toda a humanidade são
indescritíveis, e isso também fez dela a primeira discípula por sua perseverança e sua fidelidade em fazer
a vontade de Deus. Assim como se tornou uma fiel
crente em Deus ao ouvir sua vontade e cumpri-la ao
trazer seu filho único à terra, ela também se tornou
uma discípula do Senhor Jesus Cristo, pois ele foi
enviado por Deus para cumprir sua missão. Deus, o
Pai Celestial, e Jesus são um em suas características,
embora sejam diferentes em seus nomes. Assim, se
Maria se torna uma crente em Deus, então ela também se torna uma discípula de Jesus, pois ser crente
em Deus significa ser discípulo de Jesus, o filho único de Deus.
Fomos ao encontro de muitas culturas e tradições.
Hoje, sentimos que fizemos parte de todas essas culturas de uma forma ou de outra. Como uma pessoa
que conhecia apenas uma cultura e também estava
muito enraizada em sua própria cultura. Agora nos
sentimos muito abençoados e contentes em afirmar
que todas as culturas estão conectadas com o MDA
(Distrito Marista da Ásia). Na verdade, foi muito
difícil para nós nos afastarmos um pouco da mentalidade de nossa cultura, pois tudo o que aprendemos
de acordo com as regras e normas da vida estava alinhado com nossa cultura. Já havíamos expressado
que tínhamos grande dificuldade em adotar uma
nova vida em nossa comunidade. Uma das principais
razões para isso foi conviver com pessoas de culturas e sociedades diferentes. Às vezes, achamos muito
difícil aceitar algumas coisas feitas por meus companheiros só porque elas parecem ser completamente
o oposto do que faríamos naquela mesma situação.
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Experimentamos diferenças culturais de muitas maneiras. Algumas delas podem estar na maneira de
comer, de vestir, de usar a linguagem e de realizar
os rituais. Nunca soubemos e nunca pensamos que
haveria carne cozida com açúcar (receita de carne
doce) e claro, o famoso Balot. Esses tipos de cozinha
eram muito estranhos para nós. Parecia muito engraçado para nós. Havia também muitas diferenças
na maneira de realizar os rituais em ocasiões específicas, como as boas-vindas, as reuniões e as despedidas. Então as coisas pareciam estranhas, engraçadas,
diferentes e sem sentido. Tal atitude e mentalidade mostram nossa imaturidade e estreiteza mental
quando se trata de aprender e respeitar a bondade de
outras culturas. Assim, não conseguimos entender a
relevância dessas diferenças, mas hoje o que aprendemos é que há paixão, significado, tradição e uma
história sagrada por trás de todas essas diferenças e é
isso que torna o MDA um lugar interessante para se
viver, porque cada diferença foi uma experiência de
aprendizado e uma oportunidade para desfrutarmos
da beleza dessas culturas. Também percebemos que
o que fazemos em nome da minha cultura pode não
ser aceitável para alguém de uma cultura diferente
e vice-versa. Não há nada certo ou errado nas diferenças entre culturas. Trata-se da atitude de entender, aceitar e respeitar cada cultura de forma complementar. É isso que passamos a entender, e é isso
que nos deu a esperança e a coragem de dizer que
podemos adotar qualquer cultura e viver em paz e
harmonia com todas as diferenças e coisas inusitadas
que ela traz para nossa vida.
Então, este é o momento para você e eu olharmos
para nossa vida para ver os riscos e desafios que enfrentamos no mundo de hoje e nos perguntar “será
que somos realmente corajosos e confiantes o suficiente para enfrentar esses desafios, a fim de trazer
uma mudança que seja boa para a sociedade em que
vivemos ou à qual pertencemos? Quanta fé eu tenho em mim mesmo, nos outros e especialmente
em Deus? Quão sólida é essa fé em comparação com
a da Mãe Maria?
Deixo todas essas questões em aberto para você e
para mim. Vamos tomar nosso tempo e refletir sobre
elas e tentar aprender os caminhos marianos e fazer
as coisas do jeito de Maria.
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Confiar na obra de Deus
Fé, confiança em Deus, preocupação com os noivos,
foram os sentimentos de Maria quando pediu a Jesus
o primeiro milagre para transformar a água em vinho
nas bodas de Caná. Esses também são os sentimentos
dos Irmãos Maristas do Distrito Marista da Ásia. Desde o início de 2007, quando os primeiros Irmãos Maristas chegaram ao MDA, especialmente ao Vietnã,
esses sentimentos de admiração e confiança na obra
de Deus estão sempre presentes quando um grupo de
Irmãos missionários estrangeiros aqui chegou.
Como pessoa que ingressou no programa de formação marista por sete anos até o noviciado, experimentei
como os Irmãos enfrentaram os diferentes desafios da
formação dos jovens, bem como do governo, das culturas em muitos países da Ásia. Por um instante, quando
eu era postulante na cidade de Ho Chi Minh, Ir. Antonio nos pediu para limpar as mesas dos computadores.
Nós limpamos, mas não da maneira que ele queria que
fizéssemos. Portanto, ele ficou com raiva e começou
a gritar conosco. Seu rosto ficou vermelho como um
galo de briga aos nossos olhos; então começamos a rir
sem parar. Ele ficou furioso depois disso. No entanto,
ele conseguiu se acalmar e nos guiou novamente para
terminar a tarefa. Através disso, pude ver o quão generoso e confiante em Deus ele era.

Tran Van Thanh, líder do GDDM,
um grupo marista leigo do Vietnã

Quando saí da casa de formação no Sri Lanka e voltei ao Vietnã, tornei-me um voluntário leiga marista trabalhando no projeto TA DO na província de
Tay Ninh - Vietnã, ajudando crianças migrantes a
aprender a ler e escrever. Senti mais claramente as
dificuldades que os Irmãos Maristas estavam enfrentando neste projeto. Lembro-me de outra ocasião
em que estávamos ensinando as crianças debaixo das
árvores, um grupo de policiais veio nos parar e nos
levou para a delegacia local. Eles nos disseram que
não tínhamos mais permissão para ensinar e estar
com as crianças. Eles não nos deram as boas-vindas
e, se continuássemos, eles levariam nossas carteiras
de identidade. Sinceramente, fiquei chocado naquele momento.
Essas são algumas das dificuldades vividas pelos Maristas no Vietnã que desejo mostrar a vocês. Espero
que, através deste encontro e das experiências de outros eu possa aprender a lidar com essas dificuldades
para que possamos ajudar a formar o leigo marista
do Vietnã.
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O DESAFIO DA
INTERCULTURALIDADE
Há beleza na diversidade porque traz novas ideias,
opiniões e formas de interagir uns com os outros.
Além disso, a diversidade obriga a encontrar novas
abordagens para melhorar a vida de cada indivíduo
no grupo ou na sociedade. Todos nós somos únicos
e diferentes uns dos outros, o que é óbvio nas próprias famílias em que nascemos. É lindo e, ao mesmo tempo, também desafiador porque nunca dominamos o humor das pessoas e a maneira de lidar
com a vida. Entretanto, ainda assim, vivemos em
colaboração e no espírito de família. É como “o cordeiro que vive com o leão” (Isaías 11,6). Portanto,
se aprendemos a conviver com diferentes membros
da família, por que ter medo das sociedades interculturais? Acolhamo-nos na missão como nós nos
aceitamos na família.
Viver em uma cultura diferente é cheio de desafios
porque exige a disposição e o compromisso de aceitar os outros. Nós, os asiáticos, apesar de pertencermos ao mesmo continente, somos diferentes em
características físicas, tradições familiares, aspectos
históricos e culturais, alimentação, tanto que seguimos diferentes tradições de fé. No entanto, estamos
tentando viver em harmonia, com compreensão e
respeito mútuo.
Nesse contexto, se falo da missão marista, você pode
imaginar o quanto somos diversos e diferentes. Se
formos uns contra os outros, tudo vira de cabeça
para baixo se estivermos em união um com o outro então é o paraíso na terra, “o cordeiro comendo
com o leão”. É como um belo jarro com uma grande
variedade de flores que aumenta a beleza com seus
diferentes contrastes de cores. Fico feliz ao dizer
que nós, os maristas, dominamos essa abordagem.
Nossas comunidades multiculturais e os centros de
estudo nos desafiam e nos ajudam a pensar “fora da
caixa”. Isso nos permite compartilhar nossas ideias,
pensamentos, sentimentos e crenças de maneira respeitosa para que encontremos um lar fora da casa.
Essa mesma diversidade não nos separa, mas nos
une. Permite-nos interagir com os outros; aproxi-
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Zubir Yaqub - Paquistão

mar os jovens de nós para que não nos esqueçamos
do motivo pelo qual somos chamados. Isso nos encoraja a compartilhar nosso espírito de família marista e a estar presentes no meio dos jovens.
O Papa Francisco ecoa a mesma coisa em sua mensagem de vídeo sobre a interculturalidade, no dia 13
de agosto de 2021:
“Sua presença é necessária para que se possa oferecer e
desenvolver uma teologia inculturada, que possa, naturalmente, ser adaptada às situações locais e possa ser um
veículo de evangelização. Não esqueçamos que uma fé
não inculturada não é autêntica. Por isso, convido você
a participar do processo que proporcionará o verdadeiro
sentido de uma cultura que existe na alma das pessoas.
Entrar na vida das pessoas de fé; entrar no respeito pelos
seus costumes, pelas suas tradições, buscando realizar a
missão de inculturar a fé e de evangelizar a cultura”.
Curiosamente, estamos muito alinhados com os
ensinamentos da Igreja e com suas necessidades. O
que o Santo Padre pede agora, já estamos fazendo
desde o dia em que fomos fundados: “Todas dioceses do mundo estão em nossos planos”. Isso mostra a
amplitude de visão de Marcelino e a tarefa de todos
nós que nos chamamos maristas. É por isso que o
Ir. Seán D. Sammon o chama de “Um coração sem
fronteiras”.
O Irmão Hadayat Deen, líder do setor do Paquistão, respondeu à pergunta dando um exemplo para
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dominar as habilidades de interculturação. Ele coloca desta forma:
“As comunidades interculturais são um processo contextual simbólico interpretativo transitório em que pessoas
de diferentes culturas criam vida compartilhada e superam os desafios interculturais por meio de pequenos
atos de bondade. Exemplo disso poderia ser a comunicação cultural. Acreditar que a falta de comunicação
cria problemas. Para evitar conflitos e construir a comunidade, é necessário ter habilidades de comunicação
adequadas, tais como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evitar gírias
Falar devagar
Manter a simplicidade
Praticar a escuta ativa
Falar um de cada vez
Anotar as coisas com antecedência
Fazer anotações
Estar vigilante usando o senso de humor
Ser solidário
Estar aberto para aprender coisas novas
e diferentes”.

Olhando para tudo isso, podemos dizer que não
é difícil viver na diversidade desde que estejamos
abertos ao espírito, prontos para abrir mão de nos-

sas agendas pessoais, buscar o bem comum e estar
preparados para fazer um esforço adicional quando
necessário. Então, seja asiático ou qualquer outra
cultura, os desafios podem ser diferentes, mas podem ser superados por meio do próprio espírito em
que vivemos. Como o apóstolo Paulo disse, “há um
só Senhor, uma só fé, um só batismo” (Efésios 4,5).
Esta é a própria força de união de todos nós, em vez
de dividir ou separar.
Para concluir, a interculturalidade implica interações entre os indivíduos e suas culturas em geral.
Portanto, os principais desafios podem ser construir
a confiança mútua, superar a sensação de insegurança, fazer ajustes com os alimentos, a linguagem e os
padrões de comportamento e, o mais importante,
escolher constantemente permanecer aberto e receptivo.
Comunidades interculturais vivificantes podem ser
estabelecidas com sucesso se os indivíduos dessas
comunidades forem observadores perspicazes, personalidades psicologicamente sólidas e pessoas de
oração.
Que o Espírito do Senhor nos ajude a viver em unidade e que Maria, nossa Boa Mãe, esteja presente
em nosso meio.
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Ampliar o sentido de ser leigo
Marista Hoje

Chalana Pragnaratne - Sri Lanka

Após 74 anos de liberdade política do domínio colonial, o Sri Lanka tem sido continuamente atormentado por seus próprios políticos devido à corrupção,
à má gestão e às divisões criadas sem uma estratégia
adequada de longo prazo para levar o país à prosperidade.
Devido à escassez de reservas em moeda estrangeira, o Sri Lanka está agora em uma crise socioeconômica. Como o governo suspendeu o pagamento de
títulos soberanos internacionais, as agências internacionais de classificação rebaixaram ainda mais o Sri
Lanka, questionando sua credibilidade. A inflação
anual em maio foi de 37%, e o aumento contínuo
de preços em alimentos essenciais, incluindo o nível
geral de preços de todos os bens, disparou, criando
mais pressão sobre os trabalhadores marginais e os
de renda média.
Como o país não tem reservas cambiais para importar combustível, uma crise energética está prevalecendo em todo o país há vários meses. Longas
filas para combustível, gás de cozinha e alimentos
essenciais podem ser vistas em todo o país. As escolas fecham de vez em quando devido a problemas de
transporte. O aumento do desemprego, da pobreza
e da fome trarão muitos desafios nos próximos dias.
Inevitavelmente, o país caminha para uma recessão.
Assim, os jovens estão protestando por uma mudança
de sistema e por reformas políticas, percebendo que
o país caminha para o caos. Nos últimos meses, jovens, sindicatos, líderes religiosos, incluindo budistas,
católicos, hindus, muçulmanos, etc. e muitos grupos
independentes continuaram a protestar contra a corrupção e a má gestão do governo dominante.
Os leigos maristas continuam a apoiar esses manifestantes pacíficos, pois acreditamos firmemente
que precisamos de mudanças positivas na estrutura política do país. Os leigos maristas apoiam esses
manifestantes fornecendo água, alimentos e outros
itens essenciais. Com a ajuda de patrocinadores, vá-
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rias campanhas foram organizadas para dar socorro
e apoio às comunidades marginais, fornecendo provisões secas e outros mantimentos.
Assim como o convite de Maria que estimulou Jesus
a substituir o vinho velho por vinho novo, os leigos
maristas também são convidados a serem instrumentos neste caminho. Como leigos maristas, nos
esforçamos para alcançar a igualdade de gênero, a
mudança no sistema educacional existente, a desmilitarização, a descentralização do poder político, a
transparência e o judiciário justo para todas as nossas comunidades. Defendemos firmemente esses aspectos e muitos outros, pois dão um sentido mais
amplo à nossa vocação leiga marista.
Estamos agora no processo de identificar e planejar
novos caminhos para ajudar as crianças dentro do
contexto atual. Como estamos com falta de suprimentos médicos, incluindo muitos tipos de medicamentos, convidamos todas as comunidades ao redor
do mundo a ajudar nosso povo do Sri Lanka. Somos gratos a todos vocês por suas orações fervorosas
que trarão cura para todas as pessoas feridas no Sri
Lanka.

SECRETARIADO
SECRETARIATDEOFLEIGOS
LAITY

Fórum internacional sobre a Vocação
Marista Laical

Agnes S. Reyes – Secretariado de Leigos

Os líderes leigos da Ásia estão profundamente gratos aos líderes leigos da Oceania pelos significativos
compromissos de colaboração no caminho para a
formação de uma vida laical marista. O valor profundo dos encontros é importante compartilhar nesta edição.
Nos dias 26 de abril, 3 de maio e 17 de maio de
2022 foram realizados três encontros online, de 75
minutos cada, com
a participação de
50 maristas da Ásia
e da Oceania que se
reuniram para uma
experiência inter-regional de oração,
debate e atividades no Fórum das
Vocações Maristas
Laicais. Foi um caldeirão de cultura, línguas e espiritualidade marista,
com participantes de mais de 16 países.
Nathan Ahearne, que lidera o comitê diretor, compartilha seu relatório sobre algumas das respostas
dos participantes e sua visão sobre o impacto do Encontro Inter-regional:
“Uma das coisas bonitas de estar neste fórum inter-regional é lembrar que não estamos “sozinhos” nesta
chamada vida leiga marista. Em vez disso, à medida que nos expandimos e nos envolvemos, apreciamos a beleza da diversidade de uma grande família
em que Irmãos e leigos se reúnem na mesma mesa
para refletir, ouvir, compartilhar e sonhar. Nossas
trocas foram oportunidades de aprendizado, criação
de laços, valorização, portanto, de se enriquecer e se
inspirar! Sem dúvida, a vocação Marista está viva!”
“Como maristas, devemos nos esforçar para ‘manter vivo o sonho de Marcelino’. O alvorecer de nossa
nova Província oferece uma oportunidade maravilhosa para alcançar, trabalhar e aprender com nossos novos vizinhos. Esse encontro é um espaço onde
me sinto em casa. Um lar onde compartilhamos

experiências, reflexões, ideias, esperanças,
sonhos, dons nos ministérios, serviço e liderança. Isso me fez apreciar a essência do
que significa ser uma comunidade marista: somos pessoas da mesma mesa”.
“Esse compartilhar na mesma mesa ecoa
a experiência de nos encontrarmos à mesa
da nossa casa. Nosso encontro uns com os
outros é o nosso encontro com Cristo que aprofunda
não só a nossa relação dentro desta comunidade marista – nossa família marista – mas, acima de tudo,
minha vocação pessoal de leigo marista”.
A realização dos referidos encontros inter-regionais
foi construída com o propósito de oferecer uma experiência de formação inter-regional que proporcione oportunidades para explorar questões sobre a vida
e missão maristas compartilhadas nas regiões da Ásia
e da Oceania. Também para fortalecer as conexões
entre as duas regiões e identificar áreas de enfoque
para sua futura Formação Conjunta.
O que se destaca, entre outros, como o mais significativo da experiência foi que os participantes desejam mais conexão e um sentimento mais forte de
pertencimento a uma família marista global.
A partir da riqueza dos encontros inter-regionais da
Ásia e Oceania, continuamos a explorar novas modalidades que promoverão um intercâmbio global
de experiências para aprofundar a vida e a missão
maristas compartilhadas.
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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. Tratase de um espaço para partilhar
emoções e vida.

www.champagnat.org
•

Voluntários Missionários a serviço da vida e da
missão

•

Reunião das comunidades escolares maristas

•

Direitos das Crianças de ter uma Nacionalidade

•

Reunião do Conselho Diretor da Rede Internacional
Marista de Educação Superior

•

Encontro de coordenadores de grupos da AGORÁ da
Rede Global Marista de Escolas

•

Direito das crianças à Igualdade

•

LaValla200> Tabatinga

•

Encontro regional de formadores laicais Arco Norte

•

Fórum sobre a Vocação Marista Laical em Santa
Maria de los Andes

•

Projeto Fratelli

•

1 de julho – Memória dos Irmãos Chris Mannion e
Joseph Rushigajiki

#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 26 de agosto.

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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