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1. Objetivos

Apresentar a proposta e o processo do Fórum Inter-
nacional sobre a Vocação Marista Laical, em seu pa-
norama global e, em específico, em sua fase local. 
Integrar-se na participação ativa e vivencial da expe-
riência do Fórum Internacional. 
Organizar a dinâmica de encontros dos grupos que 
realizarão o itinerário de diálogo e reflexão do Fórum 
Internacional em sua fase local.

2. Desenvolvimento

A) Atividade de motivação

• A comunidade se reúne em círculo e coloca no 
centro uma imagem grande do logo (sem o texto) 
do Fórum. 

• Além disso, cada integrante da comunidade re-
cebe uma caneta hidrográfica e dois pedaços de 
papel, de tamanho médio, para escrever. 

• O animador convida a observar em silêncio a ima-
gem, e pergunta: o que imaginamos ao ver esta 
imagem? O que nos vem à mente ao observá-la?

• Anotam uma ideia num papel usando uma ou 
duas palavras. Se tem uma segunda ideia, usa-
se o segundo papel. Fazem-no em silêncio, sem 
compartilhar.

• Quando o animador indica, todos colocam seus 
papeis ao redor do logo e vão lendo o que foi ex-
presso.

• Convida-se a compartilhar sentimentos e impres-
sões dos frutos da atividade.

• Com ele se passa à leitura das cartas…

B) Leitura compartilhada da carta-convite do 
Ir. Ernesto Sánchez e de introdução do Secretariado 
de Leigos. Compartilham-se reações a estas. (Ver o 
anexo).

C) Apresentação geral das Etapas do 
Fórum Internacional sobre a Vocação Marista Laical. 
(Podem utilizar o PPT de apoio)

D) Organização para abordar as reuniões: 
É importante que a comunidade realize um plano 
para avançar bem com o trabalho de reflexão pro-
posto e possa cumprir os prazos. A Equipe Provincial 
de Laicato pode propor outras indicações segundo à 
realidade de cada localidade e organizar de outra for-
ma o processo. Em todo caso, sugerimos que nesta 
reunião fiquem acordados os seguintes pontos:
• Revisar o material para as reuniões: 4 temáticas 

e 1 de síntese, 
• Organizar o modo como vão se reunir (virtual ou 

presencial), 
• Fazer o cronograma das reuniões, 
• Distribuir o tempo necessário para cada uma das 

reuniões conforme as fichas temáticas, 
• Repartir as funções (animação, secretaria, 

oração…), 
• É muito relevante definir bem o papel do 

Secretário/a, pois em cada encontro será quem 
toma nota das ideias expressadas especifica-
mente no ponto denominado “Apelos pessoais, 
comunitários e provinciais”. O secretário/a os 
guardará para utilizá-los no momento de “Sínte-
se Final”. 

• Redatores do informe final, 
• Modo de participação no Fórum Provincial/Distri-

tal e conhecer a data deste.
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3. Oração

Propomos que se termine a reunião com uma oração simples, onde cada um pode compartilhar livremente o que oferece 
ao Senhor para esse processo do Fórum Internacional. 

Finalmente, em unidade à Família Carismática Global, a comunidade reza a oração pelo Fórum.

ORAÇÃO PELO FÓRUM INTERNACIONAL

 SOBRE A VOCAÇÃO MARISTA LAICAL

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 partilhar de tua mesa como irmãos e irmãs.
Dirigimo-nos a ti para recomendar-te o Fórum Internacional da Vocação Marista Laical
e pedimos especialmente tua bênção para os maristas
que participamos 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 a teus apelos
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.
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Materiais anexos para a atividade

• Imagem do Logo do Fórum Internacional

• PPT apresentando as Fases do Fórum 

• Carta-convite do Ir. Ernesto Sánchez, SG.

• Carta introdutória do Secretariado de Leigos.

https://www.champagnat.org
https://www.facebook.com/groups/laicosmaristas
mailto:comunica@fms.it
https://champagnat.org/pt/logotipo-do-forum-internacional-sobre-a-vocacao-marista-laical/

