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A terceira fase do Fórum foi um encontro com par-
ticipantes de todas as Unidades Administrativas, ir-
mãos e leigos, juntamente com o Governo Geral e o 
Secretariado dos Leigos. Houve 93 participantes (56 
leigos e 37 irmãos). Uma equipe de apoio de 10 pes-
soas ajudou na realização do evento, que se realizou 
Casa de Retiro Espiritual Nostra Signora Madre della 
Misericordia, em Roma.
O Fórum Internacional sobre a Vocação Marista Lai-
cal é um processo de diálogo e discernimento de quatro 
anos para o qual todas as Unidades Administrativas são 
convidadas. Este processo de reflexão e discernimento 
tem como eixo central a vocação do leigo e leiga 
marista, sua formação e acompanhamento, as possíveis 
formas de vinculá-lo ao carisma e a reflexão sobre a 
organização dos leigos em uma estrutura associativa 
(civil e/ou canônica). É um diálogo sobre o presente 
dos leigos e leigas maristas, o futuro que se sonha e a 
comunhão com os irmãos para uma maior vitalidade 
do carisma. A segunda fase do Fórum foi concluída em 
julho passado, com reuniões locais e provinciais.
Nesse boletim compartimos a mensagem que a as-

sembleia redigiu para todos os maristas do mundo, 
junto com seis cartas que os participantes escreveram 
para suas respectivas regiões.
No site do Instituto você encontra todos os deta-
lhes sobre o encontro: objetivos, participantes, fotos, 
crônicas, vídeos... (https://champagnat.org/pt/en-
controleigosroma2022/)

3ª. FASE: 4 A 11 DE NOVEMBRO DE 2022

FÓRUM INTERNACIONAL SOBRE 
A VOCAÇÃO MARISTA LAICAL

Próximos passos
Os resultados da reflexão dos participantes do Fórum 
em Roma são muito relevantes, mas não conclusi-
vos. Eles representam a orientação para o próximo 
trabalho de aprofundamento, que será realizado em 
pequenos grupos de acordo com os objetivos, até 
junho de 2024. Estes grupos serão formados por al-
guns dos participantes do Fórum pessoalmente.
As propostas de cada grupo serão finalmente discuti-
das online no Fórum Internacional, com os mesmos 
participantes que estiveram em Roma em novembro 
de 2022. Esta reunião virtual, que se realizará em no-
vembro de 2024, produzirá o documento final que 
será apresentado ao Conselho Geral do Instituto.

https://champagnat.org/pt/forum-internacional-sobre-a-vocacao-marista-laical-home/
https://champagnat.org/pt/forum-internacional-sobre-a-vocacao-marista-laical-home/
https://champagnat.org/pt/encontroleigosroma2022/
https://champagnat.org/pt/encontroleigosroma2022/
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SECRETARIADO DE LEIGOS

Prezados Maristas de Champagnat

Apresentamos a vocês uma mensagem simples 
que emergiu da vida compartilhada e do trabalho 
realizado pelos participantes da 3ª fase do Fórum 
Internacional sobre a Vocação do Leigo Marista, 
que aconteceu em Roma de 4 a 11 de novembro 
de 2022. Tem sido uma experiência autêntica do 
Espírito (a Ruah), que nos permitiu continuar ex-
plorando possibilidades para fortalecer as intuições 
e caminhos relacionados à vocação leiga marista.
Após o primeiro ano deste processo que come-
çou em 19 de março de 2021, nas diferentes 
Províncias e Distritos, os delegados de cada Uni-
dade Administrativa do Instituto continuaram a 
reflexão iniciada em seus lugares de origem, esta-
belecendo-se nesta fase como expressão de noss 
família carismática global.
Esta mensagem não contém conclusões defini-
tivas. São, antes, “sopros do Espírito” em torno 
dos quatro objetivos traçados para todo o proces-
so do Fórum. Faltam-nos dois anos de caminho 
para continuar a discernir e chegar a propostas 
mais concretas com vista ao Fórum virtual de 
novembro de 2024. Portanto, o objetivo desta 
mensagem é partilhar uma pequena fotografia 
da nossa reflexão durante o encontro presencial - 
Fórum presencial, para ajudar a manter-nos co-

nectados com os temas do Fórum, oferecer-lhes 
elementos e diretrizes para apoiar nossa reflexão 
e processos em nível de Unidade Administrativa 
e Região, e contribuir para a construção de con-
sensos comuns sobre as quatro inspirações.
Os participantes do Fórum presencial, em Roma, 
continuarão a contribuir para a reflexão e constru-
ção de propostas concretas que serão apresentadas 
no Fórum virtual internacional em novembro de 
2024. Seu apoio, reflexão e contribuições podem 
ser oferecidos diretamente para os representantes 
da sua Unidade Administrativa.
Agradecemos todo o apoio recebido, as manifes-
tações de gratidão e as orações de cada lugar onde 
há presença marista. Continuaremos atentos aos 
“murmúrios da RUAH” que nos impulsionam a 
“acolher, cuidar, viver e partilhar a nossa vocação”.
Neste tempo do Advento, que nos abre à esperan-
ça e ao acolhimento “da Luz que resplandece nas 
trevas”, caminhamos de mãos dadas com Maria, 
mulher totalmente aberta e disponível à ação do 
Espírito. Que ela continue nos inspirando e enco-
rajando em nossas buscas. 
Fraternalmente,

Agnes Reyes, Manu Gómez e Raúl Amaya
Diretores do Secretariado de Leigos
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Desenvolvemos uma compreensão comum da 
vocação laical que inclui e acolhe a pessoa como 
um todo. Isso implica assumir e integrar todas as 
suas dimensões, o que a leva a transformar seu 
coração, sua mente, sua vontade... enfim, toda a 
sua vida, com base nos princípios e valores ma-
ristas.
Entendemos a vocação leiga marista como um con-
vite, um dom de Deus para vivermos nossa vida ins-
pirados no carisma marista. Assumimos este convite 
livre e voluntariamente. Nossa experiência respeita 

todas as culturas e todos os credos e está enraizada 
nas próprias experiências e realidades.
O Espírito nos convida a continuar aprofundando a 
linguagem e o significado dos termos inclusão, vo-
cação e formação para nós como maristas leigos e 
leigas.
Como questão aberta para continuar aprofundan-
do, surgiu a abordagem de como viver o ser marista 
na perspectiva de outras tradições religiosas ou espi-
rituais, em sintonia com a inclusão e acolhimento 
de todas as pessoas.

Mensagem da Assembleia para todos os Maristas do mundo

Ruah – Sopros do Espírito
para o laicato Marista

Com o coração aberto, chega-
mos à 3ª etapa do Fórum In-
ternacional sobre a Vocação 
Marista Laical, 48 leigos e lei-
gas de todas as UAs (Unidades 
Administrativas) do Instituto e 
33 irmãos como apoio e com-
panheiros de caminho. Desde 
sua gênese, a experiência do 
Fórum tem sido uma verda-
deira experiência de comunhão 
em que compartilhamos vida, 
experiências, inquietações e 
sonhos em relação à vocação 
leiga marista. Movidos pelo 
Espírito, olhamos para o nosso 
futuro com a mesma esperança e confiança de Maria 
e Marcelino.
Como família global, e conscientes do dom comum 
que partilhamos, deixamo-nos desafiar pelo apro-
fundamento das questões que tocam a nossa vida, 
missão e organização. Com alegria partilhamos com 
todos os nossos irmãos e irmãs do mundo marista os 
sopros do Espírito nesta fase do Fórum
Esta mensagem que vocês têm em mãos não preten-

de ser um documento com as conclusões do Fórum. 
Pelo contrário, são temas ligados aos quatro objeti-
vos do Fórum (a identidade vocacional dos leigos 
maristas, os processos e itinerários formativos, o 
vínculo com o carisma marista e as estruturas ju-
rídicas civis ou canônicas para os leigos maristas) 
e que continuaremos a aprofundar e a desenvolver 
propostas mais concretas para o Fórum Virtual a ser 
realizado em novembro de 2024.

Sopro um
APROFUNDAR A COMPRENSÃO DA VOCAÇÃO MARISTA COM 
PARTICULAR DESTAQUE PARA A VOCAÇÃO MARISTA LAICAL
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Sopro dois
REVISAR E OFERECER PROCESSOS E ITINERÁRIOS
DE FORMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA VOCAÇÃO LAICAL

Sopro três
REFLETIR E PROPOR POSSÍVEIS FORMAS
DE VINCULAÇÃO AO CARISMA MARISTA

Reconhecemos a importância de ter iti-
nerários e critérios para o discernimento 
da vocação marista leiga. Os processos 
vocacionais requerem um acompanha-
mento pessoal respeitoso e adequado 
aos ritmos e realidades de cada pessoa.
Comprometemo-nos a continuar ana-
lisando critérios, propostas e caminhos 
formativos que facilitem o desenvolvi-
mento de processos de discernimento 
vocacional adaptados aos contextos e 
culturas.
Tanto em nível pessoal como institu-
cional, nos esforçamos para garantir os 
recursos econômicos e humanos para o 
desenvolvimento e a promoção da voca-
ção marista laical.
Além das experiências desenvolvidas em 
nível local e provincial, compartilhamos 
e fortalecemos processos laicais em nível 
global.

* Compreensão da expressão “vinculação 
dos leigos ao carisma marista” 
Acolhemos a diversidade da vida leiga marista e os 
diferentes momentos da caminhada espiritual em 
que nos encontramos.
Reconhecemos o chamado a viver o Evangelho à 
maneira de Maria e escolhemos encarnar o carisma 
marista na Igreja e no mundo.
Chegamos a essa convicção por meio de um proces-
so de discernimento que, se termina com o reconhe-
cimento do chamado de Deus à vocação marista, 
leva ao compromisso e à vinculação formal com o 
carisma. Esta nova vocação é acolhida e celebrada 
pela comunidade marista como um dom de Deus.
No mundo marista já existem diversas fórmulas para 
expressar esse compromisso e vinculação com o ca-
risma (missão, comunidade, espiritualidade), desde 

a perspectiva laical, que se reconhecem entre si.
Entendemos esta vinculação ao carisma como nos-
so testemunho público da vocação marista e nosso 
sentido de unidade e pertença a uma família caris-
mática global, após um processo de discernimento 
vocacional.
Sentimo-nos desafiados a aprofundar alguns aspec-
tos relacionados à vinculação.

* Formas de vinculação ao carisma
Aqueles entre nós que optam por se vincular ao ca-
risma marista o fazem de forma intencional e livre, 
por meio de um compromisso público, resultado de 
um processo de discernimento e acompanhamento 
vocacional.
Esta opção implica uma profunda corresponsabili-
dade com o futuro e a vitalidade do carisma marista. 
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Sopro quatro
CONHECER, REFLETIR, EXPLORAR E PROPOR
POSSIBILIDADES DE ESTRUTURAS JURÍDICAS
(CIVÍS E/OU CANÔNICAS) PARA O LAICATO MARISTA

As formas de vinculação se expressam de acordo 
com a diversidade e as realidades do mundo ma-
rista.
Diante de nós encontramos os desafios de escla-
recer os termos usados   para definir o significado 
de “formas de vinculação”.

* Necessidades para apoiar e promover os 
processos dos leigos que se sentem cha-
mados a percorrer um caminho de vincu-
lação
Para apoiar e promover os processos dos leigos 
que se sentem chamados a percorrer um caminho 
de vinculação, consideramos necessário: 
	Fazer o convite pessoal para experimentar 

o processo.  
	Criar redes, equipes e recursos que acom-

panhem o processo. 
	Desenhar itinerários de diferentes níveis de 

formação (acessíveis e flexíveis). 
	Formar acompanhadores que inspirem, te-

stemunhem e promovam a comunhão. 
	Crescer em autonomia (decisória e finan-

ceira) e promover estruturas com liderança 
leiga.

	Definir diretrizes comuns para facilitar os 
processos. 

	Sensibilidade às diferenças culturais. 
	Oferecer oportunidades para viver nosso 

carisma tanto pessoalmente como em co-
munidade.

* Contribuição da(s) estrutura(s) 
associativa(s) à vocação marista laical 
A existência de estruturas associativas pode contri-
buir nos seguintes aspectos:

	Na vitalidade do carisma marista
	Continuidade e crescimento carismático;
	Dá-nos um corpo;
	Favorece a conexão com o Instituto;
	Promove o compromisso dos membros e o 

crescimento da família carismática como res-
posta às ações do Espírito.

	Na visibilidade da vocação marista laical
	Visibilidade social e eclesial;
	Apoio aos processos, propostas e organização 

da vida dos leigos maristas;
	Dá formalidade, estrutura e organização;
	Assegura a legitimidade e o reconhecimento 

desta vocação.
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Agradecemos todo o apoio das UAs e do Instituto e todas as pessoas que apoiaram com o seu serviço o 
desenvolvimento do Fórum. Guardamos no coração a possibilidade de estar em contato com a Casa Geral 
e com a Igreja durante nossa visita ao Vaticano.
Que Nossa Boa Maria continue iluminando nosso caminho vocacional marista.

Roma, 11 de novembro de 2022

	Na identidade 
	Garante uma identidade e sentido de pertença 

(cuidando dos valores, da colaboração e da co-
munidade);

	Dá sentido de universalidade em que se com-
partilham a vida e os recursos;

	Facilita uma rede interna de pessoas que 
promovem a identidade e a pertença ao ca-
risma;

	Contribui para nos situar como entidade 
própria perante a Igreja e a sociedade.

 
	Na missão
	Permite uma maior capacidade e oportuni-

dades para a missão e a vida marista;
	Promove a unidade e a cooperação.

	Na sustentabilidade
	Melhor organização;
	Permite o desenvolvimento de novas iniciati-

vas;
	Gera uma estabilidade em recursos econômi-

cos, humanos, espirituais e carismáticos;
	Pode favorecer a unidade entre todos, porém 

não deve tender à uniformidade, deve respeit-
ar a diversidade.

	Na autonomia
	Compreender as implicações da autonomia 

(lideranças, decisões, economia e funciona-
mento);

	Para responder a necessidades específicas;
	Crescer em responsabilidade e maturidade 

para poder convidar os outros.

* Possibilidades de estrutura(s) associativa(s) 
para o laicato marista
Em relação a esta abordagem, foram levantadas di-
ferentes possibilidades por meio de debate de ideias 
que terão de ser mais exploradas. 

* Surgiram diferentes desafios que deverão 
ser levados em conta no desenvolvimen-
to desta(s) estrutura(s) associativa(s), que 
terão de ser enfrentados nos próximos dois 
anos
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Carta dos Participantes do Fórum
aos Maristas de suas Regiões

Carta da Região
América Sul
Nestes dias encontramo-nos em Roma leigas, leigos 
e irmãos que vieram de diversas partes do Instituto 
Marista. Chegamos de coração aberto, seguindo a 
intuição de Champagnat que nos ensinou a confiar 
sem limites na intercessão da Boa Mãe.
A palavra que nos marcou neste encontro foi RUAH 
(Espírito), sopro de vida, sopro de Deus. Já falamos 
muito sobre sentir esse sopro, que nos inquieta e nos 
inspira a continuar caminhando com audácia.
Reunimo-nos nesta etapa presencial do Fórum In-
ternacional sobre a Vocação Marista Laical, que con-
tinuará nos próximos anos, para refletir e comparti-
lhar a riqueza de nossas experiências.
Temos a alegria de lhe comunicar 4 lindas notícias:
	A vocação marista é uma forma preciosa de 

viver o carisma de Champagnat, tornando 
vida o Evangelho no estilo de Maria, a partir 
do nosso ser laical ou de irmão. 

	Acreditamos que é necessário percorrer um 
itinerário de formação e acompanhamento 
para que esta vocação laical seja atual, signifi-
cativa e profética no mundo de hoje. 

	Todos somos convidados a nos comprometer 

quando soubermos que chegou a nossa hora. 
	Esperamos tempos melhores em que a Igreja e 

o mundo reconheçam que a vocação marista 
laical é um estilo de vida que nos faz felizes.  

Temos um caminho a percorrer e a construir juntos, 
abertos ao que o Espírito nos oferece, com uma ati-
tude de acolhida e docilidade como Maria.
As leigas, os leigos e os irmãos que participamos do 
Fórum, convidamos-lhes, com carinho, a trilhar essa 
caminhada, e esperamos que a vocação marista laical 
seja o seu projeto de vida no presente e no futuro.

Carta da Região
Arco Norte

O Fórum Internacional sobre a Vocação Marista 
Laical foi uma grande oportunidade para celebra-
rem juntos, Irmãos e Leigos Maristas, o presente da 
Vocação Marista como um Dom do Espírito.
Tal é a alegria em nossos corações que desejamos e 
sonhamos revitalizar o Carisma Marista, por meio 
de itinerários e processos formativos que considerem 
nossa diversidade em torno de culturas, ritmos e lin-
guagens.
Que bênção saber que cada vez somos mais Maristas 
e que nos sentimos herdeiros do Carisma de Cham-
pagnat. Esse Carisma nos convida a considerar as 
estruturas de organização para continuar caminhan-
do juntos como uma grande Família Carismática 
Marista Global.
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Carta da Região
Oceania
Ao viajarmos para a nova Província Estrela 
do Mar, o fazemos com o coração cheio de 
alegria por abraçar a visão do que significa 
ser um leigo marista.
Somos homens e mulheres empenhados em 
ser maristas. Temos um profundo desejo de 
pertencer à comunidade, uns com os outros, 
enquanto vivemos a vocação.
Partilhando as nossas histórias, vamos apren-
dendo a compreender-nos e a conhecer a di-
versidade da província Estrela do Mar.
Viemos com o coração aberto para partilhar 
o pão da comunhão uns com os outros. À 
medida que avançamos neste fórum, nossa missão 
é promover a vocação leiga marista em cada um de 
nossos contextos locais. Tornar Jesus Cristo conheci-
do e amado do jeito de Maria.
Somos irmãos e irmãs com nossas próprias histórias 
ricas e diferentes. Parte dessa história compartilhada 

é a relação que mantemos com os Irmãos Maristas, 
com quem continuaremos a caminhar, como com-
panheiros, para aprofundar nossa Vocação Leiga 
Marista.
Nossa vocação é simplesmente aprofundar em cada 
um de nós o chamado para ser marista.

Carta da Região África
Agradecemos todo o apoio recebido de todas as 
Unidades Administrativas e do Instituto e de todas 
as pessoas que apoiaram com seus serviços o desen-
volvimento do Fórum. Ficamos encantados por ter-
mos estado em contato com a Casa Geral e com a 
Igreja durante nossa visita ao Vaticano.
Os participantes da Região Africana 
identificaram as seguintes questões que 
devem fazer parte da mensagem a to-
dos os Maristas de Champagnat:

• A vocação leiga marista é um 
novo sabor para o carisma e 
para a espiritualidade marista 
em algumas Províncias.

• Ser paciente e solidário com a 
vocação leiga marista em algu-
mas partes da região da África, 
conforme ela avança em seu 
próprio ritmo.

Desafios identificados:
• A região tem sérios problemas 

de comunicação.
• O movimento e as viagens são 

difíceis de um país para outro.
• Dificuldades financeiras das Províncias afe-

tam as atividades dos leigos maristas.
Que Maria, nossa Boa Mãe, continue iluminando 
nosso caminho vocacional marista.
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Carta da Região Ásia
Prezados Maristas de Champagnat na ÁSIA.
Somos abençoados por ter vivido a experiência do 
Fórum Internacional sobre Vocação Leiga Marista, 
onde Irmãos e Leigos de todo o mundo se reuniram 
para compartilhar a riqueza de nossas histórias e a ri-
queza de nossas experiências de viver a vida Marista.
Vivemos os mesmos valores, sonhos e esperanças. 
Compartilhamos nossas histórias; refletimos 
juntos, propusemos ideias diferentes, discu-
timos e dialogamos. Foi para nós um espaço 
sagrado de encontro, estando plenamente 
conscientes da presença de Ruah, o sopro do 
Divino, guiando-nos gentilmente em todos 
os momentos de nossa experiência.
Recebemos o desafio de manter vivo o caris-
ma de Marcelino em nosso mundo de hoje, 
particularmente em nosso contexto asiático. 
Nós, porém, abraçamos entre nós a riqueza 
da diversidade de cultura, fé e tradição. E é 
nessa diversidade que celebramos com você 
a vida marista:
“Venha para a mesa. Você está convidado a 
celebrar a vida enquanto nos reunimos na 

Mesa de La Valla. Nós somos uma família. Somos 
maristas”.
Continuamos acreditando que este é nosso chama-
do, nossa vocação: sermos maristas de Champagnat 
hoje; uma família em meio à diversidade, zelosos 
participantes da missão divina.
E assim vamos em frente...cuidando e gerando a 
vida marista no que pudermos.
Venha, caminhe conosco, com Maria e Marcelino!

Carta da Região Europa
De que você tem sede?
Quando você sente que sua caminhada faz sentido. 
Quando você sente que caminha junto com os ou-
tros. Quando sente que com eles leva uma mensa-
gem de esperança, porque acredita na bondade das 
pessoas e dos povos. Quando você se sente em fa-

mília com aqueles que compartilham seu caminho. 
Quando seu estilo é o de Maria e Marcelino. Este é 
o seu lugar e a sua mesa. Juntos, ousamos explorar o 
que Deus faz em nossa vida, em cada um de nós, em 
nossa família global. Juntos queremos continuar ofe-
recendo o dom do carisma às crianças e aos jovens, 
à sociedade. Porque o espírito continua a soprar e 

a inspirar-nos. Conversando, ou-
vindo todas as vozes, comparti-
lhando, celebrando, dançando, 
cocriando. Em nosso fórum, em 
seu fórum, continuamos sonhan-
do juntos, irmãos e leigos, no 
melhor futuro para nossa família 
global e para o mundo que nos 
espera.
Levanta-te, bebamos da água da 
rocha, e juntos construamos algo 
novo. Junte-se a nós!
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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.
Inscreva-se em listas de e-mail inserindo este link.

Objetivos | Participantes | Programa | Fotos | Vídeo 

• Encerramento da 3ª etapa do Fórum Internacional 
sobre a Vocação Marista Laical

• Dia 7: Entregando o bastão para a próxima fase

• Dia 6: Discernimento sobre possíveis estruturas

• FDia 5: Formas de vinculação e novas estruturas 
jurídicas para o laicato marista.

• Dia 4: Vinculação, Compromisso, Promessa na 
Vocação Marista Laical

• Dia 3: Encontro com Champagnat no Vaticano e 
comunidade marista da Casa Geral

• Dia 2: Vocação e formação dos leigos e leigas

• Começa a terceira etapa do fórum sobre a vocação 
marista laical

• Como chegamos ao fórum internacional sobre a 
vocação marista laical?

• 3ª fase do Fórum Internacional sobre a Vocação do 
Leigo Marista

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.

#VocacaoMaristaLaical

Encontro do Fórum em Roma

https://bit.ly/3xq6m0I
https://champagnat.org/pt/objectivos-da-3a-etapa-do-forum-internacional/
https://champagnat.org/pt/participantes-iii-etapa-forum-internacional/
https://champagnat.org/pt/programa-iii-etapa-forum-internacional/
https://champagnat.org/pt/fotos-iii-etapa-forum-internacional/
https://champagnat.org/pt/videos-iii-etapa-forum-internacional/
https://champagnat.org/pt/encerramento-da-3a-etapa-do-forum-internacional-sobre-a-vocacao-marista-laical/
https://champagnat.org/pt/encerramento-da-3a-etapa-do-forum-internacional-sobre-a-vocacao-marista-laical/
https://champagnat.org/pt/dia-7-do-forum-internacional-entregando-o-bastao-para-a-proxima-fase/
https://champagnat.org/pt/dia-6-do-forum-internacional-discernimento-sobre-possiveis-estruturas/
https://champagnat.org/pt/formas-de-vinculacao-e-novas-estruturas-juridicas-para-o-laicato-marista/
https://champagnat.org/pt/formas-de-vinculacao-e-novas-estruturas-juridicas-para-o-laicato-marista/
https://champagnat.org/pt/vinculacao-compromisso-promessa-na-vocacao-marista-laical/
https://champagnat.org/pt/vinculacao-compromisso-promessa-na-vocacao-marista-laical/
https://champagnat.org/pt/participantes-do-forum-internacional-sobre-a-vocacao-marista-laical-visitam-o-vaticano-e-a-casa-geral/
https://champagnat.org/pt/participantes-do-forum-internacional-sobre-a-vocacao-marista-laical-visitam-o-vaticano-e-a-casa-geral/
https://champagnat.org/pt/a-vocacao-e-formacao-dos-leigos-e-leigas-maristas-forum-5-de-novembro/
https://champagnat.org/pt/comeca-a-terceira-etapa-do-forum-internacional-sobre-a-vocacao-marista-laical/
https://champagnat.org/pt/comeca-a-terceira-etapa-do-forum-internacional-sobre-a-vocacao-marista-laical/
https://champagnat.org/pt/como-chegamos-ao-forum-internacional-sobre-a-vocacao-marista-laical/
https://champagnat.org/pt/como-chegamos-ao-forum-internacional-sobre-a-vocacao-marista-laical/
https://champagnat.org/pt/3a-fase-do-forum-internacional-sobre-a-vocacao-do-leigo-marista/
https://champagnat.org/pt/3a-fase-do-forum-internacional-sobre-a-vocacao-do-leigo-marista/

