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FÓRUM INTERNACIONAL SOBRE A VOCAÇÃO MARISTA LAICAL - FICHA 1

A VOCAÇÃO MARISTA E A VOCAÇÃO MARISTA LAICAL
“ACOLHEMOS A VOCAÇÃO MARISTA,PRESENTE DE DEUS PARA NOSSA VIDA”

A) Introdução
O Fórum Internacional sobre a Vocação Marista Laical tem como lema “Acolher, cuidar, viver e partilhar nossa vocação”. São quatro
ações características do processo vocacional onde o Espírito, cada pessoa e a comunidade interagem, dialogam e caminham permanentemente juntas no descobrimento e na construção. Pretende mostrar a importância de cada momento e
sua relação dentro de um processo gradual de discipulado que nos impulsiona a sermos homens e mulheres para os demais,
para ir crescendo, para sermos irmãos e irmãs a serviço da vida de todos.
Junto com Maria, mulher que soube desprender-se de suas coisas pessoais para acolher a ação do Espírito em sua vida,
nós os convidamos para assumirmos uma atitude de abertura ao que o Espírito quer inspirar nesta oportunidade a cada
um de nós.

B) Momento experiencial
Iniciamos este encontro com esta atividade:

•

•

No centro da sala, na qual estaremos reunidos em círculo, colocamos uma caixa forrada com papel de presente. Cada
pessoa a observa. Convida-se a lembrar de algum momento de sua vida no qual recebeu um presente significativo.
Também lembrar a pessoa ou as pessoas que nos deram o presente.
Num segundo momento, recordar do momento significativo no qual cada pessoa deu um presente. Pensar no presente
e a quem foi dado.

Para partilhar e dialogar:

•
•
•

Que significou esse presente em minha vida? Por que o recordo
de maneira especial?
De que maneira essas pessoas são ou foram significativas em
minha vida?
Quais os sentimentos que me surgiram quando fui eu mesmo(a)
a pessoa que deu esse presente? O que me impulsionou a dar
esse presente?

Em tua vida, recebeste um presente que
trouxe sentido ao que vives e crês. Também
outras pessoas o receberam em outros momentos destes últimos 200 anos e em outros
lugares. É a vocação marista.
Toma um tempo para descobrir e aprofundar
o que significa esta maneira de viver como
marista. Convidamos-te a ter consciência
desta experiência.
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C) Iluminação de fé
1. O que chama tua atenção no texto partilhado?
Como comunidade, fazemos uma leitura partilhada do extrato do Documento “Ser Marista Leigo” do capítulo sobre a
identidade do Leigo Marista. Trata-se de fazer tranquilamente, anotando ou destacando na medida em que avançamos.
No final, abrimos o diálogo.
Para a conversa, talvez algumas perguntas possam ajudar.
Porém, o grupo pode guiar-se por outras formas que
nasçam de vocês mesmos:

2. Que novidade te trás para teu caminho vocacional?
3. Quais os desafios pessoais e comunitários que a proposta deste documento gera?

O documento SER LAICO MARISTA
poderá ser encontrado no anexo
desta ficha.

Passo para o coração minha experiência de fé:
Depois de partilhar em comunidade, damos-nos um tempo em silêncio para separar aquilo que é mais significativo para
meu coração. (Talvez 5 minutos)
Retomo o início da reunião, o saborear a vida, o escutar e partilhar algo de nossa história pessoal. Também a leitura do texto
iluminador e o diálogo partilhado como comunidade de fé.
O que, de tudo isso, guardo em meu coração? O que descubro como Palavra viva de Deus?

Agradeço, louvo e peço ao Senhor.
Leio em silêncio o texto do Evangelho: Jo 10,10 (Posso repetir várias vezes, como um mantra).

Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.
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D) Apelos pessoais, comunitários e provinciais.
Nesta parte é importante que o secretário faça anotações das ideias expressadas e as guarde.
Serão de grande utilidade para o encontro final de síntese.

Antes de passar para a escuta de coração das experiências pessoais e da partilha sobre a leitura do extrato “Ser Marista
Leigo”, em diálogo, fazemo-nos as seguintes perguntas e partilhamos as respostas assim como surgiram:

•
•

•

Que sinais do Espírito eu deveria cuidar e cultivar neste caminho vocacional?
Quais as mudanças que vejo necessárias para continuar a seguir com entusiasmo?
a) em nível pessoal?
b) em nível comunitário?
c) em nível provincial?
Que passos vislumbro e considero importantes, no horizonte de nossa vocação marista, para um futuro de
comunhão?

E) Oferecemos ao Senhor a experiência vivida
Recordamos o símbolo escolhido para o Fórum Internacional.
O símbolo característico é um grade abraço comunitário,
aberto em espiral que nos fala de unidade, de comunhão,
de vocação partilhada e de abertura à vida. Também está
presente o calor e a luz que nascem do centro, associados
ao Espírito Santo. Esta é a força renovadora que convoca,
transforma e que nos impulsiona.
1. Previamente o coordenador da reunião prepara
uma vela, ou um pequeno fogo, ou algo criativo que
recorde a força do Espírito que convoca, chama e impulsiona. Também se pode incluir algum elemento ou
símbolo cultural do lugar ou ambiente em que vivem,
e que evoque a força do Espírito.

fechado, mas uma espiral aberta à ação do Espírito.
3. Cada participante irá manifestar livremente sua
ação de graças pelo que foi partilhado na reunião e
por aquilo que ressoa no coração.
4. Depois das intervenções espontâneas, pode-se finalizar com um canto e com a seguinte oração a Maria, que acompanha e ilumina nosso caminho vocacional marista.

2. Todos são dispostos de forma a formar um círculo em torno da vela ou fogueira. Mantém-se una distância suficiente para alcançar-se, porém sem tocarse. Em um ou dois lugares deve haver uma distância
maior entre os participantes. Acende-se o fogo ou
vela. Tocam-se nas mãos, menos os que estão ao
lado dos espaços livres (de maior distância), porém
sem levantar suas mãos, sem tocar-se. Isso simboliza
a abertura a outras pessoas e que não é um círculo
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Canto: We are called
We Are Called (Virtual Choir!) - St. Paul Young Adult Choir & Ensemble - YouTube
Vem, vive na luz,
Brilha com a alegria e o amor do Senhor.
Somos chamados a ser luz para o reino,
Viver a liberdade na cidade de Deus.
Somos chamados a atuar com justiça,
Somos chamados para amar com ternura,
Somos chamados a servir uns aos outros,
A caminhar humildemente com Deus.
Vem, abre o coração,
Mostra tua misericórdia a todos os que têm medo.
Somos chamados a ser a esperança dos desesperados
Para que desapareçam o ódio e a cegueira.
Somos chamados a atuar com justiça,
Somos chamados a amar ternamente,
Somos chamados a servir uns aos outros,
A caminhar humildemente com Deus.
Canta, canta una nova canção,
Canta esse grande dia em que todos seremos um.
Deus reinará e caminharemos uns com os outros,
Como irmãs e irmãos unidos no amor

Come, live in the light
Shine with the joy and the love of the Lord
We are called to be light for the kingdom
To live in the freedom of the city of God
We are called to act with justice
We are called to love tenderly
We are called to serve one another
To walk humbly with God
Come, open your heart
Show your mercy to all those in fear
We are called to be hope for the hopeless
So all hatred and blindness will be no more
We are called to act with justice
We are called to love tenderly
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Somos chamados a atuar com justiça,
Somos chamados a amar ternamente,
Somos chamados a servir uns aos outros,
A caminhar humildemente com Deus.
Somos chamados a atuar com justiça
Somos chamados a amar ternamente (Somos chamados).
Estamos chamados a servir uns aos outros,
A caminhar humildemente com Deus.

We are called to serve one another
To walk humbly with God
Sing, sing a new song
Sing of that great day when all will be one
God will reign and we'll walk with each other
As sisters and brothers united in love (united in love)
We are called to act with justice
We are called to love tenderly
We are called to serve one another
To walk humbly with God
We are called to act with justice
We are called to love tenderly (We are called)
We are called to serve one another
To walk humbly with God
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Oração:
Oração mariana Papa Francisco – Evangelii Gaudium

Virgem e Mãe Maria,
tu que, movida pelo Espírito,
acolheste o Verbo da vida
na profundidade de tua humilde fé,
totalmente entregue ao Eterno,
ajuda-nos a dizer nosso «sim»
perante a urgência, mais imperiosa do que nunca,
de fazer ressoar a Boa Noticia de Jesus.
Tu, cheia da presença de Cristo,
levaste a alegria a João, o Batista,
fazendo-o exultar no seio de sua madre.
Tu, estremecida de gozo,
cantaste as maravilhas do Senhor.
Tu, que estiveste em pé diante da cruz,
com uma fé inquebrantável
e recebeste o alegre consolo da ressurreição,
recolheste os discípulos na espera do Espírito
para nascer a Igreja evangelizadora.
Consegue-nos agora um novo ardor de ressuscitados
para levar a todos o Evangelho da vida
que vence a a morte.
Da-nos a santa audácia de buscar novos caminhos
para que chegue a todos
o dom da beleza que não se apaga.
Tu, Virgem da escuta e da contemplação,
mãe do amor, esposa das bodas eternas,
intercede pela Igreja, da qual és o ícone puríssimo,
para que ela nunca se feche nem se detenha
em sua paixão por instaurar o Reino.
Estrela da nova evangelização,
ajuda-nos a resplandecer no testemunho da comunhão,
do serviço, da fé ardente e generosa,
da justiça e do amor aos pobres,
para que a alegria do Evangelho
chegue até os confins da terra
e nenhuma periferia fique sem a sua luz.
Mãe do Evangelho vivente,
manancial de alegria para os pequenos,
roga por nós.
Amém. Aleluia!
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