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Como maristas, estamos sempre felizes por ter Marcelino Champagnat 
como nosso pai e irmão. Temos orgulho de nos associar a ele. Valo-
rizamos seu estilo de vida simples. Compartilhamos sua Missão e há 
uma conexão que torna mais fácil para um marista na Zâmbia, Malawi, 
Madagascar, Nigéria, África do Sul, Angola, Gana, Camarões, Libéria, 
Zimbábue, Costa do Marfim, Chade, Moçambique, Quênia, República 
Democrática do Congo (RDC), Ruanda e Tanzânia para citar alguns, 
mas poucos poderiam falar com uma só voz e a mesma “linguagem” ao 

O ESPÍRITO DE CHAMPAGNAT 
VIVE EM NÓS AO 
COMPARTILHARMOS SUA MISSÃO 
NO CONTEXTO AFRICANO

A EDIÇÃO DESTE MÊS FOI PREPARADA PELA REGIÃO DA ÁFRICA.

Irmão Elias Iwu
Coordenador da Comissão Africana de Leigos e Irmãos
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compartilhar o estilo de vida simples e a missão de 
nosso santo fundador, Marcelino Champagnat.

Ser marista significa que fomos atraídos pela vida 
digna de imitação que São Marcelino Champagnat 
viveu, e temos orgulho dele.

Nosso fundador

O mês de junho continua sendo um dos meses mais 
importantes na vida de todo Marista. Mesmo se 
você perguntar a qualquer criança ou adulto, princi-
palmente nos lugares onde temos estabelecimentos 
maristas, eles confirmarão isso. Precisamente, 6 de 
junho é o dia em que celebramos a festa de nosso 
Santo Fundador, Marcelino Champagnat. Nasceu 
em 20 de maio de 1789 e faleceu em 6 de junho de 
1840.

Na África, temos forte conexão com os mortos, prin-
cipalmente com a pessoa que viveu uma vida digna 
de se imitada. Diz-se que as crianças e parentes são 
muito orgulhosos de seus parentes falecidos. Eles es-
tão em comunhão com ele/ela. Eles fazem tudo ao 
seu alcance para manter o legado que deixou e imor-
talizarão seu nome. Outras pessoas sempre gostarão 

de se associar a essa família porque o nome dessa fa-
mília é sinônimo de bondade. Por exemplo, quando 
uma criança se comporta de maneira boa e aceitável, 
as pessoas tendem a perguntar: quem é essa criança? 
De onde ele/ela é? 

O motivo das perguntas é descobrir por que seu ca-
ráter e modo de vida são tão excepcionais. Sempre 
há felicidade e alegria quando você ouve que é filho 
ou filha de uma pessoa falecida que viveu uma vida 
digna de emulação. As pessoas sempre reagirão de 
forma afirmativa apoiando a insinuação, não é à toa! 
A criança é excepcional, é uma fotocópia fiel de seu 
falecido pai.

Quem somos?

As pessoas ao nosso redor observam à distância 
nosso modo de vida, fazem perguntas semelhantes: 
quem é esse grupo de pessoas? O que o torna dife-
rente dos outros?

Na tentativa de descobrir quem somos e o que nos 
diferencia dos outros, eles acabam se juntando a nós 
e se tornam discípulos de Champagnat, cujo espíri-
to vive em nós ao compartilharmos sua missão.
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Maria e a simplicidade de vida
Entrei em contato com os Irmãos Maristas em 2010 
como professora de inglês em uma de suas escolas na 
Nigéria - Marist Comprehensive College Nteje, Esta-
do de Anambra. 

Embora eu tenha chegado como uma professora de sala de aula que 
deveria dar suas aulas e ir para casa, há algo muito especial nos Irmãos 
Maristas que me fez gostar de seu estilo de vida, que eu não experimen-
tei em outras organizações em que trabalhei, e essa é a vida de oração e 
humildade (Vida Mariana).

Amo tudo relacionado a Maria, e os irmãos o 
fazem do jeito que eu gosto. Essa semelhança 
singular com Maria e a simplicidade de vida 
fizeram com que me sentisse em casa com 
os irmãos. Na verdade, o Marista era minha 
segunda casa naquela época. Tudo sobre o 
crescimento espiritual estava prontamente 
disponível.

Ezeani Maureen Azuka - Nigéria
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Minha atração pela vida
Marista como leiga
Nasci em Orba, Nsukka, estado de Enugu, Nigéria, 
e recebi a catequese desde a infância, que é a base da 
minha fé. Esta fé como cristã aprofundou-se à me-
dida que crescia no amor de Jesus e de Maria, com 
a inspiração que recebi do Apostolado Mundial de 
Fátima, associação Exército Azul de Nossa Senhora 
(soldados de Maria, lutando com o rosário). Em casa, 
participo ativamente de diferentes atividades pasto-
rais da Igreja.

Além disso, entrei para a Instituição Marista na Ni-
géria como professora no Berçário e Escola Primária 
Marista, em Uturu, estado de Abia.

Inspirada no estilo de vida simples e dedicação desses 
homens, me reconheci como parte da Instituição. Eu 
me perguntei: quem são essas pessoas? Por que elas 
estão com os pés no chão em seu ministério? Fiquei 
então movida a perguntar a alguns irmãos sobre o 
que é sua vocação. Conheci a vida de São Marcelino 
Champagnat com a qual aprendi e me convenci de 
que é bom imitar esse precioso estilo de vida.

Ser marista para mim é ser sensível e aberta às ne-
cessidades dos outros, tendo como referência a vida 
prática de caridade dos Irmãos nigerianos. É também 
compartilhar e crescer juntos no amor por nossos 
companheiros cristãos na comunidade, que na verda-
de são as vidas favoráveis   que aprendi com os Irmãos 
ao meu redor. Ser marista é ver como posso dar o 

meu melhor pela co-
munidade onde me 
encontro e pelos meus 
‘vizinhos’. 

Como professora de 
ensino médio, ajudo 
os alunos mais fracos, 
respondendo e resol-
vendo seus problemas 
acadêmicos. Também 
me junto a outros lei-
gos maristas para ensinar catequese aos que se prepa-
ram para receber os sacramentos da Igreja. Acima de 
tudo, criar uma atmosfera pacífica ao meu redor é o 
meu hobby. Enquanto é isso, ser marista é propagar 
alegria, felicidade e amor aos “vizinhos”.

Além disso, a vocação do leigo marista para mim é 
estar perto de Deus e a serviço da humanidade, es-
pecialmente dos jovens necessitados, assim como São 
Marcelino Champagnat convidou todos os maristas, 
em seus primórdios, a serem apaixonados por Jesus 
e pela Boa Mãe, Maria, a promover a devoção a eles 
por meio da catequese e da educação cristã, a dar tem-
po, dedicação e afeto para viabilizar o Reino de Deus. 
Dessa forma, comecei a me aproximar dos membros 
do Laicato Marista em minha escola, e decidi respon-
der à minha convicção pelo compromisso com os Va-
lores e modo de vida maristas.

Para mim, as características distintivas da Educação 
Marista: Presença, Simplicidade, Espírito de Família, 
Amor ao Trabalho e no estilo de Maria, são também 
a melhor forma de viver a vida comunitária que se 
fomenta na sociedade a que pertenço e, desta forma, 
começar a promoção da Igreja de comunhão. 

Devo confessar, com minha total dedicação, que é 
uma grande alegria e um grande privilégio descobrir 
a família marista e fazer parte da família global enrai-
zada nos sonhos e nas experiências vividas pelo fun-
dador, São Marcelino Champagnat.

Salome Ifeoma Nnamani – Nigéria
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O estilo marista de vida simples 

Entrei em contato com os Irmãos Maristas em 1973, 
dois meses após meu nascimento. Meu pai morreu 
cerca de três meses depois e foi muito difícil para 
minha mãe criar a mim e aos meus irmãos mais ve-
lhos. Ela foi informada sobre os Irmãos Maristas em 
Uturu e rapidamente nos levou até lá, onde fomos 
calorosamente recebidos pelos Irmãos. Eles cuida-
ram de nós e ofereceram um emprego à minha mãe.

Os Irmãos cuidaram muito de nossa família e nos 
mostraram muito amor. Esse gesto me tornou queri-
do na vida dos Irmãos Maristas. Fiz minha educação 
secundária na academia integral Marista de Uturu. 
Os irmãos desempenharam um papel importante na 
minha educação e formação quando jovem. Cres-
cendo, desenvolvi um amor pelos Irmãos Maristas 
por causa de seu estilo de vida. Eles impregnaram 
em nós o zelo de ter uma forte devoção a Deus e a 
viver uma vida de oração. Amam os jovens e sempre 
aproximam as crianças de Deus por meio do cate-
cismo.

No final da minha formação universitária, decidi 
trabalhar na escola marista de Nteje, apesar do em-
prego que me foi oferecido pelo governo e por insti-
tuições privadas. Para mim, isso devolve aos jovens a 
formação que recebi dos Irmãos Maristas. No entan-
to, não entrei para os Irmãos Maristas como Irmão 
professo. Fui um dos membros pioneiros do Leigo 
Marista na Nigéria, em 2005. Isso me ofereceu a 
oportunidade de trabalhar em estreita colaboração 
com os Irmãos em sua missão divina no mundo e na 
Nigéria em particular. 

Em 2009, representei os leigos maristas da África no 
21º Capítulo Geral em Roma e na II Assembleia In-
ternacional da Missão Marista, em Nairóbi, Quênia, 
em 2014.

Na província (Província da Nigéria) fui eleito três ve-
zes pelos leigos maristas para participar do Capítulo 
Provincial como observador, assim como duas vezes 
fui delegado na assembleia provincial. A Província 

me nomeou em 
2012 como mem-
bro da equipe 
vocacional, para 
ajudar no recruta-
mento de jovens 
que desejam ser 
Irmãos. Aceitei 
este compromis-
so de todo cora-
ção porque amo 
a espiritualidade 
e a missão dos 
Irmãos Maristas. 
Em 18 de setembro de 2021, sete dos primeiros jo-
vens que convidamos fizeram os votos perpétuos. 
Agradeço a Deus pelo dom dos Irmãos Maristas, por 
meio dos quais posso trabalhar para Deus, convi-
dando os jovens que trabalharão em sua vinha.

O trabalho como promotor vocacional na Província 
da Nigéria não tem sido uma tarefa fácil devido aos 
desafios de segurança, pouca compreensão da Fra-
ternidade pelos jovens e sobre a vida religiosa, etc. 
Com os ensinamentos de nosso fundador, São Mar-
celino Champagnat, muitos jovens abraçaram a vida 
religiosa. 

Ser leigo marista é uma vocação que me ajudou a 
compartilhar a espiritualidade e a missão dos Irmãos 
Maristas. É inspirador.

Sinto-me atraído pela vida marista por:

O estilo de vida simples 
O Marista vive uma vida simples de humildade e 
obediência, que é uma das virtudes de nossa Bem-
-aventurada Mãe Maria. Eles se relacionam facil-
mente com os fiéis leigos, especialmente os jovens, 
os menos privilegiados e aqueles que vivem à mar-
gem da vida. Por este meio, no entanto, o Maris-
ta prega o evangelho de Cristo para aqueles que 
foi negada a oportunidade de receber o evangelho, 

O estilo Marista de vida simples
Ozoh Rufus Chimezie - Nigéria
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mas realmente anseiam por isso. Eles o fazem se-
guindo as intuições de nosso fundador, São Marce-
lino Champagnat.

Espiritualidade
Os Irmãos Maristas vivem uma vida de oração. Isso 
é evidente em sua vida comunitária, na participação 
cotidiana na Celebração Eucarística. Os maristas se 
esforçam para fazer as pessoas verem a Cristo por 
meio de sua vida de oração e seu cristianismo prá-
tico (vivendo o evangelho). Eles encorajam o Leigo 
a rezar com eles para reproduzir esta vida espiritual 
em seus lares e diferentes comunidades. As crianças 
recebem o catecismo dos Irmãos Maristas, os jovens 
são encorajados a viver a vida de Santidade e do 
amor de Deus.

Comunidade global
Os maristas chegam aos jovens de todo o mundo. 
Isso é muito interessante, pois todos os jovens rece-
bem o modo de vida marista por meio das escolas e 
das visitas.

Amor às crianças
O amor marista pelas crianças e jovens é inequívoco. 

Eles dão atenção especial às crianças, ensinando e 
orientando-as a crescer no amor a Cristo e à nossa 
Mãe Maria. Os maristas não desprezam as crianças 
e os jovens, mas os ajudam na formação e no desen-
volvimento de suas vidas. 

Participação dos leigos
Esta é uma novidade bem-vinda. Os leigos maristas 
podem compartilhar a espiritualidade, a missão e o 
carisma dos Irmãos Maristas. Isso nos permite (aos 
leigos maristas) fazer parte do apostolado marista. 
Ao viver o estilo de vida marista, os leigos se iden-
tificam com os indigentes ou pobres da sociedade, 
chegando até eles e ajudando de todas as formas que 
podem para levantá-los economicamente.

Isso e muito mais é o que me atrai no modo de vida 
marista. Viver o modo de vida marista é a melhor 
forma de servir a Deus e à humanidade para nossa 
salvação. Agradecemos a Deus pelo presente de Seu 
filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a salvação 
à humanidade. E a São Marcelino Champagnat, por 
meio de seus ensinamentos sobre o Cristo e do amor 
aos jovens, nossas sociedades estão se transformando 
em um lugar melhor.



Partilhando  I N. 16 I 29 AGOSTO 2022 I 7  

SECRETARIAT OF LAITYPROVÍNCIA DE NIGÉRIA

Minhas experiências como 
Marista de Champagnat

Como uma criança africana típica, nasci e fui criado 
em uma família de seis, cinco meninos e uma me-
nina, com estrita observância às leis e normas da so-
ciedade. Descobri-me em busca da verdade e da luz 
que me levaram a ingressar nos Irmãos Maristas das 
Escolas, ao fazer minha primeira profissão religiosa 
em junho de 2001.

Em maio de 2005, concluí meu escolasticado no 
Centro Internacional Marista, Nairóbi, Quênia, e 
voltei ao meu país. Fui designado para ser o Secretá-
rio da Comissão recém-formada em minha Provín-
cia chamada Comissão de Identidade / Leigos. Uma 
responsabilidade que me agradou e abracei de todo 
o coração.

Como pessoa que passou pelo postulado, noviciado, 
escolasticado e formado em Patrimônio Espiritual 
Marista, minha experiência como leigo marista afri-
cano me lembra a de Champagnat e seus primei-
ros discípulos. Há uma busca constante e desejo de 
buscar a verdade e a resposta. O sentido de com-
promisso, pertença, responsabilidade, solidariedade, 
partilha, respeito, compreensão mútua e temor de 
Deus estão impregnados nas normas da sociedade. 

No entanto, exis-
te esse medo do 
desconhecido que 
impulsiona positi-
vamente os leigos 
maristas africanos 
em meio a todos 
os desafios difíceis, 
como políticas go-
vernamentais, re-
cursos limitados, 
rede de estradas deficiente, sistema de comunicação 
deficiente e recursos humanos inadequados, para 
mencionar alguns exemplos, mas alguns os tornam 
mais resistentes ao dar testemunho do evangelho. 

Em 2013, com a ajuda do Secretariado Ampliado de 
Leigos, fundamos a Comissão Africana de Leigos e 
Irmãos em Nairóbi com um representante das cin-
co Unidades Administrativas na África (UAs) que 
compreendem o Distrito da África Ocidental (agora 
Província da África Ocidental), PACE, Nigéria, Ma-
dagascar e África Austral.

Comissão Africana de Leigos e Irmãos
Os maristas na África vivem e viverão o carisma de São Marcelino Champagnat nutrindo a confiança e a 
boa vontade existentes entre irmãos e leigos. Olhando para o futuro, trabalharemos lado a lado para tornar 
Jesus conhecido e amado, compartilhando o legado que nos foi confiado. O povo da África verá o rosto 
unido de uma família em direção a uma única visão em nossa missão.

O objetivo da Comissão é promover a formação de 
irmãos, de leigos maristas e a formação compartilha-
da para desenvolver uma nova relação e compreen-
são da Vocação Leiga Marista. Além disso, identificar 
oportunidades em cada UA de maior compartilha-
mento e colaboração entre leigos e irmãos maristas 
para alimentar nossa corresponsabilidade pelo caris-
ma marista. Outro objetivo é mobilizar e comparti-
lhar recursos financeiros, materiais e humanos.

Ir. Elias Iwu Odinaka 
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Seguir Cristo como Maria
Eu sou mãe de 4 filhos. Não tenho contato dire-
to com os maristas, mas moro perto de uma escola 
marista e encontro alguns irmãos de vez em quan-
do. Eu gosto muito de ouvi-los falar sobre seu ca-
risma. Eu fui tocada por 
sua simplicidade e estilo 
de vida para seguir Cristo 
como Maria, então tento 
viver como Cristo viveu. 
Eu rezo e aceito também 
carregar minha cruz. Sin-
to-me atraída principal-
mente pela simplicidade 
dos Irmãos que seguem o 
exemplo de Maria.

Procuro viver o carisma 
marista em minha vida 
diária. Por exemplo, para 
tornar Jesus conhecido 

e amado através do catecismo, vivendo uma vida 
simples, rezando regularmente. Agradeço também 
a colaboração e a comunhão entre os maristas. 
Quando um de nós se encontra em situação de tris-
teza (doente ou de luto...), exprimimos a nossa co-
munhão da mesma maneira quando há felicidade. 
Vivemos em comunhão na tristeza e na felicidade.

Colette Razafinatoandro - Madagascar
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Deus me chama para a missão Marista
Como ex-professor e especialista em construção, 
sinto-me feliz por pertencer a esta grande missão dos 
Maristas de Champagnat. Quando meu provincial, 
o Irmão Cipriano Gandeebo, me deu uma cruz ma-
rista de madeira (crucifixo), fiquei muito contente 
e disse a mim mesmo: tenho que fazer um esforço 
adicional para aumentar tudo o que estou fazendo 
na missão dos Maristas de Champagnat.

Como legionário, que fazia visitas a hospitais como 
apostolado, mal sabia que Deus estava me chaman-
do para a missão marista. Foi uma Religiosa que me 
falou sobre os Irmãos Maristas. Procurei-os e admirei 
sua missão: trabalhar com os jovens, especialmente 
os marginalizados. Então, quando cheguei mais per-
to, vi que sua humildade, seu estilo de vida simples 
e sua espiritualidade eram fantásticos. Mais ainda, 
Maria, sua Boa Mãe, era a Maria dos Legionários. 
As semelhanças me aproximaram e in-
gressei no Movimento Champagnat 
da Família Marista no início dos anos 
1990.

Quando me aproximei, admirei suas 
vidas: à mesa, eles compartilhavam 
suas atividades do dia, experiências e 
se aconselhavam sobre o que fazer no 
futuro.

Também comecei a ler alguma literatu-
ra na Internet sobre os Irmãos Maristas 
e os Leigos Maristas. Algum tempo depois, decidi 
entrar para o Laicato Marista. No início, o coorde-
nador, Ir. John Kusi Mensah, convidou-me com al-
gumas pessoas que mostraram empenho em aderir. 
Fiquei profundamente interessado em ingressar no 
grupo e disse a mim mesmo que tudo farei para ser 
Marista de Champagnat. Este desejo me fez dizer ao 
ex-Superior de Distrito, Ir. Francis Lukong, que po-
deria me enviar para uma missão em qualquer parte 
do mundo marista. Fiz o mesmo pedido ao atual 
Provincial, Ir. Cipriano Gandeebo, afirmando que 
estou pronto para qualquer trabalho que ele queira 
me designar.

Sempre admirei a espiritualidade e sua 
missão com os jovens. Sempre desejei e sonhei ser 
missionário em qualquer parte do mundo marista.

Com base nisso, aceitei o convite para a missão ma-
rista na Libéria - Monróvia. Depois de voltar, conti-
nuei com meu esforço vocacional para a vida religio-
sa marista. Da mesma forma, continuei com minhas 
outras contribuições maristas na Província Marista 
da África Ocidental. 

Essas experiências me ensinaram grandes lições so-
bre como viver com outras pessoas e também mos-
tram uma vida exemplar para os outros imitarem.

Samuel Adu-Nontwiri – Gana 
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O desafio de uma economia inclusiva
Muitos países em desenvolvi-
mento não podem proporcionar 
benefícios sociais e financeiros a 
uma grande porcentagem de sua 
população porque sua economia 
não é inclusiva. Por isso não con-
seguem obter a participação de 
todos nem criar oportunidades de 
trabalho para todos os setores da 
sociedade. 

Sua produção de bens e serviços 
é insuficiente e insustentável. Em 
2015, a Organização das Nações 
Unidas (ONU) adotou os Obje-
tivos de Desenvolvimento Susten-
tável (ODS) e instou os diretores 
gerais (CEOs) e líderes empresa-
riais a fornecer um novo tipo de 
liderança para passar do lucro dos 
acionistas à valorização dos atores.

Assim, ao adotar o trabalho de-
cente e o crescimento econômico 
como o ODS 8, a ONU buscou 
promover o crescimento econô-
mico sustentável e inclusivo e o 
trabalho decente para todos, a fim 
de garantir a proteção social das 
famílias e melhores perspectivas 
de desenvolvimento, de integra-
ção pessoal e social.

A África permaneceu economica-
mente subdesenvolvida apesar de 
seus imensos recursos naturais e 
humanos e sua grande diversidade 
cultural, ecológica e econômica. 
Os fatores políticos e sociais que 
impedem seu crescimento econô-
mico são muitos e variados. Estes 
incluem instabilidade política, 
falta de estado de direito e de or-
dem, desenvolvimento deficiente 
de infraestrutura e falta de acesso 
a mercados e recursos internacio-

nais. Sua dependên-
cia das exportações 
de commodities, da 
diáspora e da ajuda externa não é 
sustentável. Regimes autoritários, 
agitação civil e as guerras conti-
nuam a prejudicar seu crescimen-
to econômico e suas perspectivas. 
Na África Subsaariana, o abuso 
de cargos públicos para benefício 
privado é generalizado. Essa prá-
tica de corrupção é o maior obstá-
culo ao desenvolvimento político, 
econômico e social e uma grande 
barreira à boa governança e ao di-
reito dos cidadãos de responsabi-
lizar os governos.

A luta contra a corrupção deve 
começar com o estabelecimento 
de boa governança em todos os 
setores público e privado, forta-
lecimento das leis, melhoria da 
eficiência dos governos, redução 
da burocracia, poder judiciário 
independente, instituições fiscais 
aprimoradas com mais transpa-
rência e controles e um sistema 
de freios e contrapesos para todos 
os negócios. 

Além disso, a digitalização pode 
promover maior transparência e 
responsabilidade, facilitando o 
acesso à informação e melhoran-
do a prestação de serviços. O uso 
de tecnologias biométricas e siste-
mas de pagamento eletrônico po-
dem ajudar a reduzir a burocracia 
e limitar a fraude e a corrupção 
evidentes na maioria dos servi-
ços públicos. Além disso, com-
pras centralizadas podem reduzir 
conflitos de interesse e abusos em 
empresas públicas. Melhor gover-
nança e menos corrupção se tra-

duziriam em aumento da receita 
do governo, aumento do inves-
timento privado, oportunidades 
de emprego e mais dinheiro para 
investir em serviços essenciais ao 
desenvolvimento de longo prazo, 
como a saúde e a educação. 

Para que uma economia seja prós-
pera, ela deve ser inclusiva. Este 
objetivo é alcançado quando as 
pessoas têm a oportunidade de 
participar plenamente no desen-
volvimento econômico. As políti-
cas e os programas governamen-
tais devem, portanto, enfrentar os 
desafios da economia inclusiva, 
visando a criação de empregos 
para garantir meios de subsis-
tência para todos, aumentando 
a produtividade, estabelecendo 
um ambiente estável que permi-
ta que as empresas prosperem, 
bem como apoiando a produção, 
o consumo e o desenvolvimento 
sustentável.

Ir. Francis Lukong – Secretariado de Solidariedade
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SECRETARIAT OF LAITYSECRETARIADO DE LAICOS

Fórum Internacional sobre a 
Vocação Marista Laical
ACOLHER, CUIDAR, VIVER E COMPARTILHAR NOSSA VOCAÇÃO

O Fórum Internacional será um pro-
cesso de diálogo e discernimento, para 
o qual todas as Unidades Administra-
tivas são convidadas e que levará cer-
ca de quatro anos de caminhada, e no 
qual pretendemos dar respostas a uma 
série de perguntas que os leigos maris-
tas se colocam em diferentes partes do 
mundo e que expressamos em quatro 
grandes objetivos. Os resultados que 
alcançarmos, os acordos, ou consen-
sos, que conseguirmos também serão importantes, pois nos ajudarão a dar passos concretos para viver nossa 
vocação laical de maneira mais consciente e comprometida nos próximos anos.

Este processo de reflexão e discernimento está centrado na vocação do leigo marista, na sua formação 
e acompanhamento, nas possíveis formas de vinculação ao carisma e na reflexão sobre a organização 
dos leigos em algum tipo de estrutura associativa (civil e/ou canónica). É um diálogo sobre o presente 
dos leigos maristas, o futuro com que sonhamos e a comunhão com os Irmãos para uma maior vitalidade 
do carisma. 

Em julho foi concluída a segunda fase do Fórum, os 
encontros locais e provinciais. A terceira fase acon-
tecerá em Roma, em novembro, quando se realizará 
o Fórum Internacional com representantes de todas 
as Unidades Administrativas. 

O Fórum terá início em 4 de novembro e terminará 
em 11 de novembro de 2022. Será realizado na Casa 
de encontros “Nostra Signora Madre della Miseri-
cordia”, em Roma.

Para esse encontro, o Secretariado de Leigos estabe-
leceu a seguinte orientação e objetivos: 

Juntos como Leigos, Leigas, e Irmãos, em torno de Ma-
ria e Marcelino e em harmonia com o Espírito Santo, 
queremos... 

1.  Viver uma profunda experiência de Família 

Carismática Global em comunhão, co-respon-
sabilidade e um espírito de discernimento.

2.  Tomar consciência da realidade actual dos 
leigos maristas e planear o seu futuro.

3. Reflectir sobre as contribuições das Unida-
des Administrativas em relação aos quatro 
objectivos do Fórum Internacional, com ênfase 
nos objectivos 3 e 4. 

4. Procurar um consenso sobre os temas-chave 
para o futuro dos leigos maristas, com base nos 
quatro objectivos do Fórum, a aprofundar, ela-
borar e decidir no Fórum virtual de 2024.

5. Sugerir formas de planear e organizar as 
próximas etapas do Fórum para os anos 2023 e 
2024: equipas, temas, prazos, metodología…

Fórum Internacional em Roma - 4-11 de novembro de 2022
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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

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 setembre, 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.

• A PROVÍNCIA EUROPA CENTRO-OESTE SERÁ 
CONSTITUÍDA COMO DISTRITO

• DIA INTERNACIONAL EM MEMÓRIA DO TRÁFICO DE 
ESCRAVOS E SUA ABOLIÇÃO

• MARISTAS PRESENTES NA ESPECIALIZAÇÃO SOBRE 
A PROTEÇÃO AO MENOR PROMOVIDO PELO CELAM

• ENCONTRO DE IRMÃOS, LEIGAS E LEIGOS

• ENCONTRO DE FORMADORES DA REGIÃO AMÉRICA 
SUL

• APÓS SUA ACEITAÇÃO, O CENTRO MARISTA 
MOINESTI OBTÉM LICENÇA ATÉ 2026

• VOZES MARISTAS: ENSAIOS SOBRE LIDERANÇA 
PROFÉTICA E SERVIDORA

• MENSAGEM DO SUPERIOR-GERAL PARA A 
SOLENIDADE DA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO

• CARTA DE ALEPPO 44: TANTO POR NADA!

• MISSÃO VOCACIONAL MARISTA REÚNE IRMÃOS E 
LEIGOS NA AMAZÔNIA

#VocacaoMaristaLaical

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

www.champagnat.org
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