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FÓRUM INTERNACIONAL SOBRE A VOCAÇÃO MARISTA LAICAL - FICHA 2

Ficha 2
Formação e acompanhamento

ITINERÁRIOS E PROCESSOS DE FORMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

CUIDAMOS DO NOSSO CAMINHO DE VIDA MARISTA

A. Introdução 

A identidade do marista Leigo vai se configurando através 
de um processo de discernimento do chamado de Deus 
para seguir a Jesus no estilo de Maria, segundo o carisma de 
Champagnat. Este caminho é um processo de crescimento 
pessoal, como cristão e como marista. Um caminho de ena-
moramento de Deus, vivido como resposta pessoal a quem 
nos amou primeiro. Um caminho que se dá no seio de uma 
Igreja-comunhão, junto com muitas outras pessoas que vi-
vem o mesmo carisma. Este caminho pessoal e comunitário 
vem acompanhado por um Itinerário de Formação especí-
fico.

É importante recordar que, ao falar de itinerário, referimo-
-nos às experiências graduais de crescimento que foram 
desenhadas e organizadas pela equipe formadora e que se 
oferecem às pessoas para que as vivam em seu caminho de 
fé. Num outro aspecto, quando falamos de processo, fazemos 
referência ao como vive cada pessoa, de forma particular, 
esta experiência em seu caminho de interiorização do caris-
ma e que pode ser uma resposta vocacional única, que tem 
seus próprios ritmos e tempos. 

B. Momento Experiencial 

Para iniciar, realizamos uma atividade simples com algumas 
fotos, tendo como foco minha própria experiência de pro-
cesso e itinerário cristão e marista:

1. Sobre uma mesa ou manta, colocada no centro, colo-
cam-se uma série de imagens ou fotos que nos mostram 
características de: processo, itinerário, dificuldades, ca-
minho, obstáculos, bifurcações, caminhar, subidas, me-
tas, acompanhamento, comunidade, missão, etc… (Vai 
uma proposta em anexo)

2. Observamos por uns minutos as fotos, em silêncio. Fi-
xamo-nos em uma ou duas que representem melhor 
aquilo que geraram em nós. (Podem tomá-las e manter 
consigo ou mantê-las sobre o lugar sem tomá-las, se por acaso 
outra pessoa também as escolheu). Despois colocamos em 
comum o que sentimos, o que nasceu a partir do que 
temos observado. 

• É uma primeira rodada, e de maneira livre, comparti-
lhamos alguma recordação de nosso próprio caminho, 
ou nossas experiências de itinerário e processo vivido. 
• Num segundo momento, podemos dialogar entre 
todos qual é a valorização que damos a nossa expe-
riência? O que foi mais destacado ou muito importan-
te deste caminho?

C. Iluminação de fé 

Em continuação, encontrarão alguns textos que oferecem 
uma contribuição para a reflexão sobre esse tema de Itinerá-
rio e Processo. Convidamos-vos a realizar uma leitura comu-
nitária destes, destacando aquele que lhes chama a atenção 
ou os interpele de maneira especial. Depois da leitura o mais 
importante e ter um tempo de diálogo e aprofundamento.
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Os textos são: 

• Texto 1: Compartilhar carisma e missão com os 
Leigos. A Família evangélica como horizonte. 
(Antonio Botana FSC)

• Texto 2: Itinerário espiritual (em Projeto Léxico)
• Texto 3: Processo (em Projeto Léxico)

Para o momento de diálogo, podem-se guiar pelas 
seguintes perguntas ou outras que nascem de vocês:

• O que foi mais destacado de cada extrato?
• O que acrescentam ao teu processo pes-

soal ou à compreensão do que estás viven-
do em teu caminho de fé?

• Quais crês que são os desafios pessoais e 
comunitários que surgem destes extratos?

Os documentos podem 
encontrá-los nos anexos 

desta ficha.

Passo pelo coração minha experiência de fé

Depois da partilha em comunidade, damo-nos um pequeno tempo em silêncio para entesourar aquilo que 
mais ressoa em meu coração. Talvez 5 minutos. 

Rememoro o início da reunião, o saborear a vida, o escutar e compartilhar algo de nossa história pessoal. 
Também a leitura do texto iluminador e nosso diálogo compartilhado como comunidade que crê. 

O que de tudo isto entesouro em meu coração? O que descubro como Palavra viva de Deus?

Agradeço, louvo, peço… ao Senhor.

Leio em silêncio o texto do Evangelho de Lucas 24, 32 

• que nos recorda o caminho a Emaús que fez Jesus junto a dois de seus discípulos 
• e que nos fala de como Ele nos acompanha em nosso processo de crescimento na fé.

• (Pode ser repetida várias vezes, como 
um simples mantra).

Não sentíamos ar-
der nosso coração 
enquanto nos fala-
va pelo caminho?

 

https://champagnat.org/pt/ser-marista/leigos/projeto-glossario/
https://champagnat.org/pt/ser-marista/leigos/projeto-glossario/
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Nesta parte é importante que o secretário tome nota das ideias 
expressadas e as guarde. Serão de grande utilidade para o últi-
mo Encontro de Síntese.

Depois de passar pelo coração a escuta das experiên-
cias pessoais sobre Itinerário e Processo, o diálogo 
de fundo e a reflexão gerada pelos extratos selecio-
nados, compartilhamos as respostas que nos nas-
cem das seguintes perguntas: 

• Quais poderiam ser os três aspectos mais rele-
vantes a ter em conta na formação de um marista 
Leigo? 

• Que forças e debilidades destaco da formação e 
acompanhamento dos maristas Leigos a nível …

a) pessoal,
b) comunitário e
c) provincial/distrital? 

• Que passos deveria se dar para melhorar os iti-
nerários e processos formativos dos maristas 
Leigos na Província (e se não os têm, para imple-
mentar sua existência)? 

E. Oferecemos ao Senhor a experiência vivida

1. Canto

Para iniciar este momento de oração, oferece-se 
um canto que nos fala de caminho, de processo, de 
compartilhar em comunidade. 

Gen Rosso – Resta qui con noi
(Nota: se se vê em youtube diretamente, pode-se 
ativar os subtítulos em vários idiomas)

FICA AQUI CONOSCO

As sombras avançam e a tarde cai.
E se distanciam por detrás das montanhas
Os reflexos de um dia que não terminará jamais,
De um dia que transcorrerá sempre de novo
Porque sabemos que uma nova vida
Começou aqui e não se deterá jamais.

FICA CONOSCO, O SOL JÁ SE PÕE,
FICA CONOSCO, SENHOR, JÁ É TARDE.
FICA CONOSCO, O SOL JÁ SE PÕE,
SE ESTAS CONOSCO, A NOITE NUCA VIRÁ.

Vosso círculo de ondas, 
estende-se em direção ao mar.

Que o vento vai empurrar até aquele
 que o espera às fronteiras de cada coração 
às portas do verdadeiro amor;
como uma chama que brilha por onde passa,
Assim, vosso amor vai invadir o mundo inteiro.

FICA CONOSCO...
Diante de nós, a humanidade luta, sofre e espera.
Como uma terra que, na sua secura
Pede agua de um céu sem nuvens,
Mas que pode sempre lhe dar vida.
Contigo, nós seremos uma fonte de água pura,
Contigo no meio de nós, o deserto vai florir.

D. Apelos pessoais, comunitários e provinciais

https://www.youtube.com/watch?v=PUFlAzyWMY4
https://youtu.be/PUFlAzyWMY4
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2. Leitura

Em comunidade, partilhe a leitura do seguinte texto do Evangelho de Lucas:

Lucas 24, 29 – 35

“Mas eles forçaram-no a parar: “Fica conosco, já é 
tarde e já declina o dia”. Entrou então com eles. 
Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à 
mesa, ele tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes 
serviu. Então, se lhes abriram os olhos e o reconhe-
ceram... mas ele desapareceu. 
Diziam então um para o outro: “Não se nos abrasa-
va o coração, quando ele nos falava pelo caminho e 

nos explicava as Escrituras? ”. 
Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jeru-
salém. Aí acharam reunidos os Onze e os que com 
eles estavam. Todos diziam: “O Senhor ressuscitou 
verdadeiramente e apareceu a Simão”. 
Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia 
acontecido no caminho e como o tinham reconhe-
cido ao partir o pão”. 

3. Gesto

(Para este signo necessita-se uma mochila pequena tipo urbana vazia, lápis suficientes para todos e cartões para que cada um possa 
escrever neles.)

Depois de compartilhar a leitura, tem-se este momento de oração. Para ele, compartilhamos a per-
gunta seguinte:

Qual é a Boa Notícia que recebeste neste encontro? 
O que é que fez arder teu coração hoje?

Damo-nos um pequeno momento de silêncio para 
refletir e depois anotamos nossa Boa Notícia de ma-
neira pessoal num dos cartões dispostos para ele. 
Quando todos terminaram, cada um começa lendo 
sua Boa Notícia e a introduz dentro da mochila, que 
está disposta no centro da comunidade. Depois se-
gue outra pessoa e faz o mesmo; e assim até termi-
nar. Ao finalizar, um a um pode ir tomando a mochila, 
carregá-la e passá-la a outra pessoa. Isto simboliza 
que o processo pessoal vai sendo acompanhado por 
todos.
Finaliza-se, todos segurando a mochila e lendo juntos a oração 
final.
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Oração final

Senhor Jesus, 

Tomo as chaves, 

para poder abrir tuas portas.

Me calço os sapatos, 

para andar por teus caminhos.

Me coloco o anel, 

para comprometer-me contigo.

Me visto a roupa, 

para sair a teu imenso mundo. 
Recupero meu relógio, 

para viver no compasso de teu tempo.

#ForumInternacionalMarista

Tomo minha esferográfica, 

para escrever teus pensamentos. 
Recupero a agenda, 

para não esquecer teus encontros comigo, 

nem meus encontros contigo.

Me ponho os óculos, 

para poder ver o mundo do teu jeito.

Carrego minha mochila, 

para levar tua Boa Notícia.

...

Obrigado por acompanhar-me cada dia de minha vida.

https://www.champagnat.org
https://www.facebook.com/groups/laicosmaristas
mailto:comunica@fms.it

