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ENCONTROS DE REFLEXÕES LOCAIS E DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

ORIENTAÇÕES E SUGESTÕES

para as Equipes de Animação Provincial/Distrital

E CAMINHAVA COM ELES (Lc 24, 15)

O Secretariado de Leigos Ampliado oferece estes materiais para a reflexão e discernimento pessoal e comunitário. 
Estão desenhados para ajudar-nos a nos envolver neste processo de diálogo que implica este Fórum Internacio-
nal. Todos somos importantes e todas as contribuições serão valiosas nesta reflexão na qual milhares de maristas 

estaremos participando.

Solicitamos às Equipes Provinciais/Distritais responsáveis da animação do processo do Fórum na Etapa II que revisem cui-
dadosamente todos os materiais antes de proceder sua aplicação. Se consideram necessário, podem comunicar-se com 
o Link do Secretariado Ampliado de Leigos de sua Região para consultar qualquer dúvida que tenham. Estamos a vosso 
serviço. 

Esses materiais foram pensados para responder aos objetivos e temas que orientam todo este caminho do Fórum 
Internacional:
• Profundar a compreensão da vocação marista, com particular acento na vocação marista laical. 
• Revisar e oferecer proces-

sos e itinerários de for-
mação e acompanhamen-
to da vocação laical. 

• Refletir e propor possíveis 
formas de vinculação ao 
carisma marista.

• Conhecer, refletir, explorar e 
propor possibilidades de 
estruturas jurídicas (civil 
e canônicas) para o laicato 
marista. 
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ETAPAS DO CAMINHO:

Esse caminho de reflexão e discernimento tem várias etapas que se caracterizarão principalmente por uma dinâmica par-
ticipativa de diálogo a nível das Unidades Administrativas e internacional começando em março de 2021 e finalizando em 
novembro de 2024. Para as Unidades Administrativas preveem-se reuniões de reflexão em pequenos grupos e, a nível inter-
nacional, a realização de um Fórum presencial que acontecerá em Roma, de 4 a 11 de novembro de 2022 e outro virtual 
no mês de novembro de 2024. Neste Fórum presencial se prevê a participação de todas as Unidades Administrativas com 
3 representantes cada uma (2 Leigos e 1 Irmão).  

As etapas são: 
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Para as equipes de animação

SOBRE OS MATERIAIS:

Os materiais que são enviados para apoiar o processo de reflexão, tanto da Equipe Provincial como das comunidades de 
Leigos, são os seguintes:

1. Para a Equipe Provincial:

• Orientações de como organizar o processo da Etapa II 
(este documento).

• Proposta para organizar o Fórum Provincial.

• Síntese informe Provincial.

2. Para as comunidades (fichas de trabalho):

• 1 ficha de orientação e organização.

• 4 fichas temáticas de diálogo.

• 1 ficha informe de síntese e celebração.

Concretamente, esses materiais são para ser aplicados na 
Etapa II desse caminho de discernimento. 

SOBRE AS FICHAS DE TRABALHO PARA COMUNIDADES 

Estrutura e aplicação

As fichas estão pensadas para gerar um diálogo próximo e 
familiar com os membros da comunidade ou grupo de vida. 
Combinam-se com momentos de reflexão e aprofundamen-
to dos temas que abordaremos no Fórum Internacional e 
pelos que cada Leigo, Leiga e Irmão poderá contribuir com 
sua opinião por meio de sua comunidade. Além disto, have-
rá momentos de oração pessoal e comunitária.

As fichas temáticas têm uma estrutura similar:

1. uma introdução que nos situa no tema de reflexão e 
discernimento que se propõe, 

2. um momento experiencial que nos conecta com o 
que estamos vivendo e sentindo em relação ao tema, 

3. uma iluminação credível, e perguntas motivadoras que 
nos ajudem a aprofundar o tema, 

4. uns apelos pessoais, comunitários e provinciais 
que tenham surgido do diálogo comunitário e se fina-
liza com,

5. um momento de oração partilhada em comunidade 
para agradecer e oferecer ao Senhor. 
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O seguinte quadro ilustra de maneira sintética os materiais oferecidos.

Ficha Tema Destinatá-
rio

Materiais para implementar 
pela comunidade ou Equipe 

Textos ou materiais anexos en-
tregues pelo  Secretariado de 

Leigos

A Orientações e 
sugestões

Equipe 
provincial ----- -----

00
Organização 
da comuni-
dade

Comunidade

•	Anexo 1: Carta-convite do Ir.  
Ernesto Sánchez, SG.

•	Anexo 2: Carta introdutória do 
Secretariado de Leigos. 

•	Logo do Fórum Internacional.
•	PPT Fases do Fórum.

01

OBJETIVO 1: 
Vocação ma-
rista e voca-
ção laical

Comunidade

•	Caixa forrada com papel de 
presente. •	Identidade do marista Leigo (ex-

trato do  documento “Ser Maris-
ta Leigo”)

02

OBJETIVO 2: 
Itinerários de 
formação e 
acompanha-
mento.

Comunidade

•	uma mochila pequena
•	lápis suficientes para todos
•	cartões para que cada um possa 

escrever neles.

•	20 imagens.
•	Texto 1: COMPARTIHAR CA-

RISMA E MISSÃO  COM OS 
LEIGOS. A Família evangélica como 
horizonte, de Antonio Botana.

•	Texto 2: ITINERÁRIO ESPIRI-
TUAL, em Léxico marista (www.
champagnat.org).

•	Texto 3: PROCESSO, em Léxico 
marista (www.champagnat.org).

03
OBJETIVO 3: 
Vinculação  
carismática

Comunidade

•	Testemunhos de vinculação ca-
rismática de Ibérica tomado de 
www.champagnat.org.

•	Doc. Vinculação, léxico marista.

04

OBJETIVO 4: 
Estruturas 
associativas, 
jurídicas y ca-
nónicas.

Comunidade

•	Quebra-cabeça de 50 peças 
feito com a imagem de L´Her-
mitage de 50 x 60 cm.

Quatro textos:

•	Escolápios, 
•	La Salle, 
•	Salesianos. 
•	Doc. Associação, léxico marista.

05
Avaliação, 
Informe de 
síntese

Comunidade ----- -----

B
Proposta or-
ganização 
fórum

Equipe 
provincial pendente pendente

C Informe pro-
vincial final

Equipe 
provincial pendente pendente

http://www.champagnat.org
http://www.champagnat.org
http://www.champagnat.org
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Cada UA pode adaptar à sua realidade as atividades pro-
postas nas quatro fichas temáticas. No entanto, o quarto 
momento dos “Apelos pessoais, comunitários e provin-
ciais” deve-se manter igual sem modificar suas perguntas, 
pois se utilizarão no diálogo de síntese final e informe da 
comunidade à Equipe Provincial.

É importante seguir a ordem das fichas, começando pelo 
Tema 1 e terminando pelo Tema 4; pois estas têm uma 
sequência lógica. Consideramos que os quatro temas po-
dem ser abordados por todos os participantes, independen-
temente se na Unidade Administrativa tem experiência do 
tema que trata. As fichas e seus anexos trazem aos partici-
pantes informação e formação relacionadas ao tema, tam-
bém motivam ao diálogo comunitário e oferecem a oportu-
nidade de expressar as opiniões relacionadas com os apelos 
pessoais, comunitários e provinciais. Por isto mesmo, pode 
ser uma boa oportunidade para iniciar um processo ou dar 
um novo impulso aos Leigos da UA em seu caminho voca-
cional. Precisa recordar que estamos na Etapa II do Fórum e 
o que se pretende é abrir o diálogo e acolher as impressões, 
opiniões e contribuições de todos os participantes para 
avançar e seguir aprofundando nos anos que seguem. Não 
se trata de chegar agora às conclusões. 

Além disso, a UA pode criar distintas alternativas de organi-
zação das reuniões, que podem ser presenciais ou virtuais, 
por exemplo:

• Reuniões de comunidades separadas umas das outras e 
cada uma a seu ritmo, porém cumprindo um prazo para 
entregar o informe final à Equipe Provincial.

• Reuniões de comunidades separadas, porém com datas 
programadas a partir da Equipe Provincial.

• Reuniões conjuntas de comunidades por zonas, anima-
das pela Equipe Provincial.

• Uma ou duas grandes reuniões conjuntas para abordar 
todo o trabalho dos temas propostos. Por exemplo, no 
primeiro encontro podem-se abordar a ficha de orienta-
ção e organização e as duas primeiras fichas temáticas 
de diálogo; e no seguinte encontro, avança-se com as 
duas seguintes fichas temáticas e se termina com a fi-
cha informe de síntese e celebração.

• Outras alternativas criativas que respondam melhor às 
suas realidades.

Sobre a organização dos grupos de trabalho, sem dúvida que 
participarão as comunidades de Leigos, as fraternidades do 
MChFM, comunidades mistas, os membros de associações 
e os Irmãos relacionados com os processos vocacionais dos 
Leigos. Ficará a critério de cada Equipe de Animação Laical 
e do Irmão Provincial e seu Conselho, convidar também al-
guns Leigos comprometidos com o carisma marista e que 
vivem sua vocação cristã como tais, porém que não tenham 
processos vocacionais formais.

Nas UAs onde não existem Leigos que estejam ou estiveram 
participando em processos vocacionais, poder-se-á organi-
zar alguns grupos de Leigos e Leigas com um alto grau de 
compromisso com o carisma marista, além de Irmãos que 
podem fazer parte destes diálogos.  

Se tiverem dúvidas ou sugestões, podem se contatar com o 
membro de sua Região do Secretariado de Leigos Ampliado:

ARCO NORTE: 
Ana Saborío, América Central 
anasaborioj@yahoo.com 

AMÉRICA SUL: 
Marcos José Broc, Brasil Sul-Amazônia 
marcos.broc@maristas.org.br  

ÁFRICA: 
Ir. Elias Odinaka, Nigéria 
eliodinaka@yahoo.com 

EUROPA: 
Manuel Gómez, Mediterrânea
mjgomez@fms.it

ÁSIA: 
Agnes Reyes, East Asia
nesreyesmarist@gmail.com

OCEANIA: 
Carole Wark, Austrália 
carolewark1@gmail.com   

PARA ANIMAR OS GRUPOS, COMUNIDADES, FRATERNIDADES…

mailto:anasaborioj@yahoo.com
mailto:marcos.broc@maristas.org.br
mailto:eliodinaka@yahoo.com
mailto:mjgomez@fms.it
mailto:nesreyesmarist@gmail.com
mailto:carolewark1@gmail.com
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SOBRE OS 3 REPRESENTANTES PROVINCIAIS:

• É importante recordar que cada UA elegerá de 
maneira participativa os representantes para 
participar do Fórum Internacional. Serão dois 
Leigos e um Irmão. A participação deles 
será desde novembro de 2022 (Roma, Fórum 
presencial) e terminará em novembro de 2024 
(Fórum virtual). 

• Solicitamos que esses 3 representantes sejam 
eleitos no começo do processo desta Etapa II e 
nos enviem seus nomes logo que estejam oficia-
lizados pelo Conselho Provincial. Assim poderão 
participar de algumas instâncias de animação do 
processo na Unidade Administrativa e o Secre-
tariado de Leigos Ampliado poderá ter com eles 
alguns diálogos preparatórios ao encontro inter-
nacional.

• Os representantes e as autoridades da UA devem 
ter clareza que o serviço que prestarão os repre-
sentantes começará com a primeira parte do 
Fórum Internacional em novembro de 2022. Esta 
parte do Fórum vai gerar, para sua continuidade, 
algumas Equipes de trabalho por temas. É pro-
vável que algum dos três representantes da UA 
seja convidado a participar destas equipes, que 
terão a missão de investigar, aprofundar e reali-

zar uma proposta para a segunda parte do Fórum 
(novembro de 2024). Então, precisa ter em conta 
que o serviço que poderia prestar alguma destas 
pessoas talvez seria de dois anos contínuos. 

• Propõe-se que a eleição dos três representantes 
seja participativa, de tal maneira que aqueles 
que vão ao Fórum Internacional em Roma sejam 
não somente idôneos, senão que também este-
jam respaldados pela maioria dos Leigos. Talvez 
uma forma de o fazer seja, que se apresentem ao 
Conselho Provincial um número de pessoas su-
geridas pelas comunidades e que este órgão de 
Governo eleja três (dois Leigos e um Irmão). Tal-
vez três trios, como exemplo. Para tanto, a tarefa 
para a Equipe Provincial de Laicato seria buscar 
uma forma de participação das comunidades 
para gerar uma lista de pessoas para apresentá-la 
ao Provincial e seu Conselho.

• Em qualquer caso, é importante que esse pro-
cesso de eleição seja antes do Fórum Provincial/
Distrital e que se informe o resultado a todos. 
Assim, quando se realize o Fórum Provincial/
Distrital, ninguém ficará surpreso e se pode efe-
tuar o “envio simbólico” dos três representan-
tes.



Instituto dos Irmãos Maristas - Secretariado dos Leigos
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Itália

Site  http://www.champagnat.org  
Facebook https://www.facebook.com
E-Mail comunica@fms.it

#VocacaoMaristaLaical

FINAL DA ETAPA II:

A Etapa II tem como data de encerramento, 30 de 
junho de 2022. Até este dia as Equipes Provinciais 
enviam os informes ao Secretariado Ampliado de 
Leigos. Se uma UA termina antes o processo de re-
flexão, pode encerrar a Etapa II e enviar os informes 
solicitados. 

A nível de grupos

Para finalizar essa Etapa II a nível de grupos, propõe-
-se que cada fraternidade ou comunidade de Leigos 
e Irmãos finalize com uma reunião na qual avaliem o 
vivido, expressem as conclusões, elabore um infor-
me e celebre os frutos do processo que irá à Equipe 
de Animação Laical responsável da UA. Para isso foi 
preparada a ficha informe de síntese e ce-
lebração em que se explica em detalhe a forma de 
apresentá-lo. 

A nível Provincial

A Equipe de Animação Laical da UA organizará um 
Fórum Provincial/Distrital ou um evento similar (pre-
sencial ou virtual) em que participarão representan-
tes da fase local. Cada UA organiza esta experiência 
de acordo com sua realidade. Nela se obtém as pro-
postas de consenso da UA a cada um dos temas para 
enviá-las ao Secretariado de Leigos Ampliado e se 
realiza a apresentação dos três representantes da UA 
ao Fórum Internacional que terá início em novembro 
de 2022.

A nível Região

Isto é de livre iniciativa e pode ser organizado por 
algumas Províncias. Se se vê a oportunidade, a nível 
regional, poder-se-ia organizar um encontro de alguns 
grupos para pôr em comum as reflexões, as experiên-
cias que foram suscitadas e os frutos do processo que 
levam ao Fórum Internacional. 

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

