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Vinculação

VINCULAÇÃO AO CARISMA MARISTA

FAZEMOS VIDA O NOSSO COMPROMISSO VOCACIONAL

A. Introdução 

“A pertença nasce da necessidade de dar uma res-
posta aos processos vocacionais de alguns leigos 
e leigas que desejam ser reconhecidos pelo Ins-
tituto e pela Igreja. Para eles, o carisma marista 
adquire sentido como projeto de vida no segui-
mento de Jesus. O fundamental da sua vocação 
leiga marista é a vinculação ao carisma que, em 
alguns casos, implica o desejo de pertencer ao 
Instituto ou de estar legalmente vinculado como 
uma associação” (Glossário marista).

O desejo das pessoas que avançam para a vinculação 
carismática é responder ao que elas sentem ser um 
chamamento de Deus. E, assim, sentir-se mais es-
treita com outros maristas e assim unir forças. Ter a 
oportunidade de ser referência num projeto de famí-
lia carismática global, ser uma voz comum na Igreja, 
e de orientar processos de vitalidade do carisma dan-
do continuidade às intuições de Champagnat, com 
rosto laical e em comunhão com os irmãos.

B. Momento Experiencial

Vejamos uma série de imagens (em documento ane-
xo) que expressam diferentes vínculos que temos 
como seres humanos (com outras pessoas, com ins-
tituições ...).

• Que tipo de vínculos podemos reconhecer nes-
sas imagens?

• Que outros tipos de vínculos podemos identifi-
car, e que existem na nossa sociedade?

Para continuar o diálogo…

• Quais são as experiências de “vinculação” 
que viveste ou continuas a viver na tua vida?

• O que é que é que essas experiências signi-
ficam para ti?

• O que te levou à decisão de te vinculares?

C. Iluminação crente 

A experiência da Vinculação ao Carisma está a ser uma 
novidade na nossa família marista. Até agora, teem 
existido leigos e leigas que deram esse passo na No-
randina, Santa María de los Andes e na Ibérica. E ou-
tras regiões estão a pensar como dar esse passo. Cada 
província tem as suas diferentes maneiras, mas com a 
mesma finalidade: Uma experiência de vínculo como carisma 
é ser uma nova vida na nossa família marista. Até ao presente, 
há leigos e leigas que deram este passo na Norandina, em Santa 
María de los Andes e na Ibérica. Outros estão a pensar em como 
dar esse passo. Cada província tem o seu ritmo de dar a oportuni-
dade aos leigos e leigas que desejam, que realizaram um processo 
vocacional acompanhados pela Equipe Provincial, de expressar pu-
blicamente o seu compromisso com o carisma marista de querer ser 
construtores do Reino de Deus ao estilo de Maria, em todos os con-
textos em que está inserido (familiar, social, profissional ...), dentro 
das obras maristas e fora delas. Para esses leigos, é uma forma de 
expressar a sua maturidade e a sua estabilidade vocacional.

https://champagnat.org/pt/ser-marista/leigos/projeto-glossario/
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A segu
ir, encontrarás dois documentos em anexo:

a) Os testemunhos sobre a experiên-
cia de Vinculação ao Carisma de um 

grupo de leigas e leigas da Província 
Ibérica publicados em www.champag-

nat.org em 5 de maio de 2016.

b) Um documento do Projeto Glossário Marista  so-
bre o Vínculo.

Convidamos-te a ler e a partilhar as tuas impressões.

No momento do diálogo, podem-se guiar pe-
las seguintes perguntas ou outras que surgi-
rem de vocês:

• O que é que mais lhes chama a atenção 
do que viram no documento e nos teste-
munhos oferecidos?
• Em que é que eles contribuem para o 
teu processo pessoal ou compreensão 
do vínculo carismático?
• Na tua opinião, quais são os desafios 
pessoais e comunitários que emergem 
desses testemunhos?

A minha experiência de fé passo-a pelo coração

Depois de partilhar em comunidade, ficamos um pouco em silêncio para guardar como um tesouro o que 
mais ressoa no meu coração. Talvez 5 minutos.

Recordar o início da reunião, saboreando a vida, ouvindo e partilhando um pouco da nossa história pessoal. 
Também a leitura do texto iluminador e nosso diálogo partilhado como comunidade de fé.

De tudo isso que guardo eu no meu coração? O que descubro como Palavra viva de Deus?

Agradeço, louvo, peço ... ao Senhor.

Leio em silêncio o texto do Evangelho de João 15: 4
que nos apresenta o vínculo profundo entre Jesus e os discípulos, como a videira e os ramos, uma relação 
que produz bons frutos.

“Permanecei em mim como Eu permaneço em vós.” 

https://champagnat.org/pt/segunda-celebracao-de-vinculacao-laical-ao-carisma-marista/
https://champagnat.org/pt/segunda-celebracao-de-vinculacao-laical-ao-carisma-marista/
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No que se segue é importante que o secretário tome nota das 
ideias que forem ditas e as guarde. Serão muito úteis para a 
última Reunião de Síntese

Depois de passar pelo coração, a escuta das minhas 
experiências pessoais de vinculação a algo e da re-
flexão provocada pelos testemunhos da experiência 
da Província Ibérica, partilhamos as respostas que 
surgem às seguintes questões:

• Como entendemos a expressão “vinculação dos 
leigos ao carisma marista”?

• Para vós, o que pode significar ou que impacto 
pode ter o “vínculo com o carisma marista” 

a nível pessoal,
comunitário 
provincial / distrital

• Quais seriam as condições necessárias para que 
o vínculo carismático seja reconhecido institu-
cionalmente na sua Província ou Distrito? 

E.  Oferecemos ao Senhor a experiência vivida

1. Canto
Para iniciar este momento de oração, a comunidade escolhe um canto que fale de unidade, de vínculo, de 
pertença. 

D. Chamadas pessoais, comunitárias e provinciais. 

VIVEREMOS NA TUA LUZ (JÉSED)

Nós Te imploramos, Pai,
em união com Cristo,
que possamos ser Um para que o mundo creia.

Tu amas-nos, Pai
como Tu amas a Cristo
Ele nos dá o Seu amor que habita em nós.
 

Ó Senhor, Tu és Luz e em Ti não há trevas,
caminhando na Tua luz, somos um em Ti.
Como Tu estás na Luz, na Tua Luz, viveremos,
e o sangue do Teu Filho nos purificará.

Na Tua Luz vivere-
mos, Senhor.

https://youtu.be/qQmwyCJ3KWM
https://youtu.be/qQmwyCJ3KWM
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João 15, 4 – 10
Permanecei em mim, que Eu permaneço em vós. 
Tal como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, 
mas só permanecendo na videira, assim também 
acontecerá convosco, se não permanecerdes em 
mim. Eu sou a videira; vós, os ramos. Quem perma-
nece em mim e Eu nele, esse dá muito fruto, pois, 
sem mim, nada podeis fazer. Se alguém não perma-
nece em mim, é lançado fora, como um ramo, e seca. 
Esses são apanhados e lançados ao fogo, e ardem. 
Se permanecerdes em mim e as minhas palavras 

permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e as-
sim vos acontecerá. Nisto se manifesta a glória do 
meu Pai: em que deis muito fruto e vos comporteis 
como meus discípulos.» 
«Assim como o Pai me tem amor, assim Eu vos amo 
a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os 
meus mandamentos, permanecereis no meu amor, 
assim como Eu, que tenho guardado os manda-
mentos do meu Pai, também permaneço no seu 
amor» / Palavra da Salvação

Reservamos um breve tempo de silêncio para saborear espiritualmente as palavras do Evangelho e guardá-
las no nosso coração…

3. Ação de graças

Aproveitamos para lembrar e partilhar as presenças de Deus na minha vida (pessoas e 
situações), as que me ligaram a Ele e que trouxeram bons frutos para os outros e para 
mim.

Cada um partilha algumas dessas presenças vinculadoras e dá graças ao Senhor pela 
bênção que isso significou. Obrigado, Senhor!

2. Leitura

Em comunidade partilha-se a leitura do seguinte texto do Evangelho de João:
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4. Oração final

Concluímos o nosso encontro com esta oração de oferta que fortalece o nosso estreito vínculo com o Senhor. 
Ele é uma presença permanente na nossa vida.

#ForumInternacionalMarista

Oferecimento da Presença

Senhor, estamos aqui diante de Ti.
Nós confiamos em Ti, sabendo que Tu não nos podes enganar.
Nós confiamo-nos a Ti porque Tu nos amas.
Senhor, hoje queremos dizer SIM:
- a tudo o que Tu nos queres dizer,
- a tudo o que Tu nos queres dar,
- a tudo o que Tu nos desejas perguntar.
Confiamos-Te a nossa mente, 
preenche-a com os Teus pensamentos.
Confiamos-Te a nossa vontade, 
preenche-a com os Teus desejos.
Confiamos-Te os nossos sentimentos, 
preenche-os com as Tuas obras.
Confiamos-Te a nossa vida, preenche-a com o teu viver. / Amén.

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

