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FÓRUM INTERNACIONAL SOBRE A VOCAÇÃO MARISTA LAICAL - FICHA 5

Ficha 5
Avaliação e celebração

AVALIAMOS, PREPARAMOS 

NOSSO INFORME E CELEBRAMOS

A. Avaliamos o caminho percorrido

Reunimo-nos para avaliar, pessoal e comunitaria-
mente, como nos sentimos e vivemos nosso camin-
ho de reflexão, diálogo e oração em torno ao Fórum 
Internacional na Etapa II. Ressaltamos que se trata 
de avaliar internamente como viveram, pessoal e co-
munitariamente, esta experiência para uma maior ri-
queza da própria comunidade.
Sugerimos uma maneira de fazê-lo, porém cada co-
munidade pode escolher a forma mais apropriada 
para sua avaliação. Não é necessário que isto seja 
enviado à equipe provincial.

(Esta ficha é dirigida às equipes de animação do laicato de cada UA, que coordenam o processo completo do Fórum. Elas canalizarão 
como fazer chegar a cada comunidade/fraternidade esta proposta de encontro final)

Para finalizar esta parte de caminho, propomos que cada comunidade ou fraternidade tenha um encontro 
final com os seguintes objetivos:
• Avaliar de maneira simples o processo desenvolvido. 
• Preparar um informe final que deve enviar à Equipe de Animação do Laicato da Província/Distrito.
• Ter um momento celebrativo.

Pode-se dialogar sobre três perguntas, em três mo-
mentos distintos
Gerou alegria em mim…

• Sinto que aprendi…
• Precisamos continuar crescendo em…
• Preparamos e comunicamos nosso infor-

me final

B. O QUE COMUNICAMOS À PROVÍNCIA/DISTRITO? 

Nosso informe conterá as vozes e olhares recolhidos pelo secretário/a do grupo durante os encontros. Espe-
cificamente, o que anotou no ponto dos “Apelos pessoais, comunitários e provinciais” de cada um dos quatro 
temas desenvolvidos.
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Solicitamos-lhes que possam expressar em cada um dos quadros, de maneira sintética (em não mais de 10 
linhas), o mais relevante de cada um dos temas refletidos. Este informe deve ser enviado à Equipe Provincial 
que anima o Fórum, na data que ela indica.

1.- A VOCAÇÃO MARISTA E A VOCAÇÃO MARISTA LEIGA
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2.- ITINERÁRIOS E PROCESSOS DE FORMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
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3.- VINCULAÇÃO AO CARISMA MARISTA
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4.- POSSÍVEIS ESTRUTURAS LEGAIS PARA O LAICATO
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C. Celebramos…

Convidamos a celebrar o trabalho e o compartilhado. 

Preparamos uma celebração simples que pode ter dois momentos:
• Uma oração compartilhada como ação de graças.
• A mesa compartilhada, que nos rememora a fraternidade de La Valla.

Nossa oração…

Prepara-se um altar simples que pode ter alguns elementos maristas, outros próprios da comunidade e da 
cultura. Também se coloca o documento com o informe que se enviará à Província.

Reunidos em torno do altar, começamos com um canto alegre que nos fale de fraternidade, de esperança, de 
futuro. Sugerimos os seguintes cantos: 

ENVÍAME (BROTES DE OLIVO)

¡Qué bello es anunciar sobre los montes tu palabra!
Gritar entre las gentes que es posible tu evangelio.
Ser carta de Dios que escriba cada día
que todos hemos de ser tu gran familia. (2)

ENVÍAME, ENVÍAME, TU PAZ Y TU ALEGRÍA.
ENVÍAME, ENVÍAME, TU IMPULSO Y TU ESPERANZA.
QUE SIEMBRE TU SEMILLA EN MEDIO DEL DOLOR
Hoy siento que mi amor no ha de quedarse sólo en mí.

Siento que, de no darlo, se pudriría en mis entrañas.
Hoy quiero cantar, gritar en cielo y tierra
que siento en mi pobreza una gran fuerza. (2)

https://youtu.be/m02931E7zn4
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Who will speak for the poor and the broken?
Who will speak for the peoples oppressed
Who will speak so their voice will be heard?
Oh, who will speak if we/you don’t?

WHO WILL SPEAK IF WE/YOU DON’T?
WHO WILL SPEAK IF WE/YOU DON’T?
WHO WILL SPEAK SO THEIR VOICE WILL BE HEARD?
OH WHO WILL SPEAK IF WE/YOU DON’T?

Who will speak for the ones who are voiceless?
Who will speak the truth in the places of power?
Who will speak so their voice will be heard?
Oh, who will speak if we/you don’t?

Who will speak for the children of violence?
Who will speak for the women abused?
Who will speak so their voice will be heard?
Oh, who will speak if we/you don’t?

Who will speak for the shunned and the outcast?
Who will speak for all people with AIDS?
Who will speak so their voice will be 
heard?
Oh, who will speak if we/you don’t?

Who will work for the thousands of homeless?
Who will work in the *ghettos and streets?
Who will work so their voice will be heard?
Oh, who will work if we/you don’t? (*alleys)

Who will care for the plants and the creatures?
Who will care for the land and the sea?
Who will care so their voice will be heard?
Oh, who will care if we/you don’t?

Who will care for the weak and the aged?
Who will care for the ones with no hope?
Who will care so their voice will be heard?
Oh, who will care if we/you don’t?

WHO WILL SPEAK? (Marty Haugen)

Leitura da Palavra de Deus: Joel 2,23-3,2 

inclui o versículo escolhido no logo do Fórum

“Alegrai-vos, filhos de Sião, e rejubilai no Senhor, vosso Deus, porque ele vos dá as chuvas do outono 
no tempo oportuno, e faz cair chuvas copiosas sobre vós, as chuvas do outono e da primavera, como 
dantes. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo novo. Eu vos res-
tituirei as colheitas devoradas pelo gafanhoto, pelo roedor, pelo devastador e pela lagarta, esse meu 
poderoso exército que mandei contra vós. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o 
nome do Senhor, vosso Deus, que fez maravilhas em vosso favor; e jamais meu povo será confundido. 
Sabereis então que estou no meio de Israel, que sou o Senhor, vosso Deus, e que não há outro. E 
jamais meu povo será confundido.” “Depois disso, acontecerá que derramarei o meu Espírito sobre 
todo ser vivo: vossos filhos e vossas filhas profetizarão; vossos anciãos terão sonhos, e vossos jovens 
terão visões. Naqueles dias, derramarei também o meu Espírito sobre os escravos e as escravas.” 

• Agradecemos e oferecemos o construído por todos, o compartilhado nos encontros e as riquezas 
das experiências e a profundidade do que foi expresso no informe à Província/Distrito. Cada um 
compartilha e ao final todos agradecemos ao Senhor da Vida.

• Signo: sugere-se compartilhar algum signo que a comunidade escolhe e que represente a espe-
rança no futuro da vocação marista laical e a comunhão Irmãos – Leigos.

• Termina-se rezando juntos a Oração pelo Fórum Internacional oferecendo a comunidade e todos 
os Maristas do mundo que estamos participando desse caminho.

https://youtu.be/3hadZHBVu2w
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ORAÇÃO PELO FÓRUM INTERNACIONAL

Deus Pai-Mãe nosso,
Tu quiseste que o projeto de São Marcelino
se distinguisse pela fraternidade, a simplicidade,
por encarnar uma espiritualidade mariana e apostólica,
e pelo profundo amor aos meninos, meninas e jovens.

Hoje somos muitos os Maristas de Champagnat
que continuamos seus passos com audácia e esperança,
que dia a dia enriquecemos 
nossas vocações específicas
como seguidores de Cristo,
e que sonhamos um futuro marista de comunhão
a serviço da Igreja e do mundo.

Sabemos que, por tua misericórdia,
fazes novas todas as coisas (Ap 21, 5) 
e que todos estamos convidados 
a compartilhar de tua mesa como irmãos e irmãs.
Dirigimo-nos a ti apresentando-te 
o Fórum Internacional da Vocação Marista Laical
e pedimos especialmente tua bênção para os Maristas
que participam deste caminho de diálogo e discernimento.
Ajuda-nos a acolher, cuidar, viver e compartilhar nossa vocação.
 
Envia-nos teu Espírito para que saibamos 
ler os sinais dos tempos,
descobrir os caminhos pelos quais queres conduzir-nos,
valorizar nossa diversidade como presenças de teu filho Jesus,
responder fielmente às tuas chamadas 
e fortalecer-nos como uma Família Carismática Global.

Amém.

Maria, nossa Boa Mãe, roga por nós. São José, nosso protetor e guia, roga por nós.

Nosso compartilhar a mesa…

Finalmente, podemos preparar a mesa para compartilhar a alegria, a festa, a vida da comunidade. A festa é 
parte da vida e missão Marista, fala-nos de fraternidade, de amizade, de comunhão, de pão partilhado.

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

