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Abertura do caminho

Queridos Maristas de Cham-
pagnat:
Há pouco mais de um ano, 

passamos a viver no mundo um mo-
mento de intensa crise e, ao mesmo 
tempo, de oportunidades. A pande-
mia provocada pela Covid-19, além 
de nos apresentar desafios importan-
tes em relação ao cuidado com a vida, 
tem nos levado a perceber muitas 
realidades de sofrimento e injustiça 
que existem no mundo. São situações 
que, de uma forma ou de outra, já 
estavam presentes, mas que a pan-
demia se manifestou com mais força, 
embora outras tenham surgido nes-
se período. Em Sobre tudo isso que 
acontece no mundo, o Papa Francisco 
expressou: “percebemos que estáva-
mos no mesmo barco, todos frágeis e 
desorientados; mas, ao mesmo tem-
po, importantes e necessários, todos 
chamados a remar juntos, todos ne-
cessitados de conforto mútuo. Nesse 
barco, estamos todos”. (Oração do 
Papa na Praça de São Pedro, 27 de 
março de 2020).

Colocarmo-nos juntos a caminho, 
sentirmo-nos necessitados uns dos 
outros, foi o apelo principal do XXII 
Capítulo Geral: caminhemos como 
família global! Num momento em que 
as restrições em nível do cuidado pa-
recem nos distanciar e isolar, vão sur-
gindo ao mesmo tempo formas de nos 

sentirmos mais próximos e mais conec-
tados. Entre eles, os meios telemáticos 
desempenham atualmente um papel 
fundamental. A esperança nos encoraja 
a viver este tempo de forma criativa e 
nos motiva a criar algo novo. 

É nesse contexto que se lança no Insti-
tuto a iniciativa de um FÓRUM INTER-
NACIONAL DA VOCAÇÃO MARISTA 
LAICAL. É um processo que se pretende 
realizar nos próximos quatro anos. Vá-
rias etapas serão realizadas em meios 
virtuais. E está prevista a realização de 
algumas fases de forma presencial. No 
processo se busca ACOLHER, CUIDAR, 
VIVER E COMPARTILHAR NOSSA VO-
CAÇÃO. 

Na Circular Lares de Luz, convidei a con-
tinuar aprofundando a vocação marista, 
de Irmãos e leigos, seguindo o convite 
do XXII Capítulo Geral: “O futuro do ca-
risma estará baseado na comunhão de 
maristas plenamente comprometidos”. 
Vários processos estão em curso no Ins-
tituto, que buscam acompanhar e forta-
lecer cada uma dessas vocações em sua 
especificidade e, ao mesmo tempo, con-
siderar tudo o que nos é comum. Nessa 
ocasião, o processo do FÓRUM INTER-
NACIONAL quer centrar sua atenção na 
vocação marista leiga. 

Agradeço aos membros do Secretariado 
de Leigos e do Secretariado Ampliado, 

bem como aos facilitadores, pelo exce-
lente trabalho que realizam para lançar 
e acompanhar o processo do Fórum. 
Obrigado também a todas as equipes 
que animam e acompanham o camin-
ho dos Leigos Maristas nas Províncias 
e Distritos. Meu agradecimento a to-
dos os Irmãos e Leigos que estarão en-
volvidos neste movimento do Fórum. 
Acreditamos que será uma experiência 
geradora de vida para todos.

Colocamos nas mãos de Maria, nos-
sa Boa Mãe, este processo do Fórum, 
assim como nossa vida e missão, pois 
este Instituto é obra dela, como tan-
tas vezes nos lembrou São Marcelino. 
Maria inspira em nós um coração li-
vre e cheio do fogo de Deus, capaz de 
acolher a novidade. Com Ela, façamos 
juntos esta jornada.

__________
Fraternalmente,
Ir. Ernesto Sánchez, SG
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