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INTRODUÇAO DO SECRETARIADO DOS LEIGOS

Estimados Irmãos Provinciais e Irmãos Superiores de Distrito, membros do Conselho Provincial e Distrital, Animadores 
das Equipes Provinciais e Distritais do Laicato Marista, líderes animadores do MChFM e de outras manifestações 
laicais maristas e líderes animadores de associações laicais maristas:

O Secretariado Ampliado de Leigos 
escolheu o dia 19 de março para 
iniciar o processo do Fórum Inter-
nacional da Vocação Marista Laical, 
por ser a data em que celebramos 
São José, padroeiro dos Maristas. 
Marcelino era um profundo devoto 
de São José: “Quem poderia depois 
de Maria expressar melhor tudo 
o que estamos sentindo? Não é o 
grande São José, aquele homem 
seráfico?!” (Cartas, n. 238). Coincide também que o Papa 
Francisco reivindica seu nome por meio da carta apostó-
lica “Patris corde” e dedica este 2021 à sua devoção. Ele 
o descreve como “um pai amoroso, um pai na ternura, na 
obediência e na acolhida; um pai de coragem criativa, um 
trabalhador, sempre na sombra”. Para os maristas, São José 
é o esposo abnegado, o pai comprometido com sua família, 
de humildade e generosidade absoluta, o educador de Jesus 
junto com Maria. Para nós, ele é também um belo modelo 
de leigo com o qual podemos aprender muito. 

A convocação para este Fórum Internacional é o resultado 
de um processo de muitos anos de caminhada leiga marista, 
desde os primeiros passos do Movimento Champagnat, há 
mais de 35 anos, e o surgimento de várias manifestações 
vocacionais leigas posteriormente, passando pelo recon-
hecimento da vocação do leigo marista no XXI Capítulo 
Geral (2009), até os valiosos documentos que continuam 
a nos guiar em nosso caminho e que são fruto da reflexão 
compartilhada de muitos leigos, leigas e irmãos: “Em torno 

da mesma mesa” (2009) e “Ser leigo marista” (2017) e um 
específico para o MCHFM, como o renovado “Projeto Vida 
em Fraternidade” (2017); também ocorreu a organização de 
vários encontros distritais, provinciais, regionais e interna-
cionais onde se refletiram sobre a vocação laical; a criação 
de estruturas de animação para os leigos em quase todas 
as UAs e nas regiões para gerar itinerários e acompanhar 
os processos vocacionais; a formação de animadores de 
leigos e leigas como acompanhadores vocacionais em al-
gumas Províncias; até as atuais experiências de vinculação 
ao carisma que estão ocorrendo em algumas províncias por 
parte dos leigos e as possibilidades de gerar algum tipo de 
estrutura associativa, como já existe em duas províncias. 

Toda essa riqueza acumulada nestes anos e a necessidade 
de responder aos apelos que surgem do XXII Capítulo Geral, 
em que se afirma que “O futuro do carisma estará basea-
do na comunhão de Maristas plenamente comprometidos”, 
que “Necessitamos de novas estruturas e processos que 
reconheçam e apoiem nossos diferentes caminhos voca-
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cionais como maristas” e que “Cada unidade administrativa 
tenha um plano para promover os diferentes modos de viver 
a vida marista, incluindo estratégias adequadas para a for-
mação, o acompanhamento e a vinculação...”, entre outras 
afirmações e sugestões; e ao disposto na iniciativa 2.1.5 do 
Plano Estratégico da Administração Geral, “Explorar e con-
solidar formas de compromisso, vinculação e associação 
carismática, e compartilhar reflexões e experiências neste 
campo. Continuar animando diversos grupos e formas asso-
ciativas, como o Movimento Champagnat da Família Marista 
“, dão razão para a importância de realizar este processo de 
diálogo e discernimento em um contexto do Fórum Inter-
nacional. 

O lema do Fórum é “Acolher, cuidar, viver e partilhar a nos-
sa vocação”, formado por quatro ações características do 
processo vocacional em que o Espírito, cada pessoa e a co-
munidade interagem, dialogam e caminham juntos em uma 
descoberta e construção permanentes. Pretende mostrar a 
importância de cada momento e da sua relação dentro de 
um processo gradual de discipulado que nos impulsiona a 
ser homem e mulher para os demais, para estar em saída, 
para ser irmãos e irmãs ao serviço de todos. Também nos 
lembram as palavras do Ir. Ernesto Sánchez em sua circu-
lar “Lares de Luz”, em que nos convida a cuidar da vida e 
a gerar nova vida. Junto ao lema está a citação bíblica do 
livro de Joel, “Teus filhos e filhas profetizarão”, que reforça 
a imagem de futuro, de projeção, de esperança das novas 
gerações que darão continuidade ao carisma de Marcelino. 
Nela se enfatiza a profecia cujas características são anun-
ciar visionariamente um futuro melhor, denunciar as injus-
tiças e a opressão, e se comprometer fielmente com o amor 
que vem de Deus. 

O Fórum Internacional será um processo de diálogo e dis-
cernimento, ao qual todas as Unidades Administrativas são 
convidadas e que levará cerca de quatro anos de camin-
hada, em que pretendemos dar respostas a uma série de 

perguntas que os leigos maristas se colocam em diferentes 
partes do mundo e que expressamos em quatro grandes 
objetivos. Os resultados que alcançarmos, os acordos ou 
consensos que conseguirmos também serão importantes, 
pois nos ajudarão a dar passos concretos para viver nossa 
vocação laical de maneira mais consciente e comprometida 
nos próximos anos.

O arcebispo brasileiro Hélder Câmara, referência para mui-
tos cristãos no mundo, ferrenho defensor dos Direitos Hu-
manos, candidato quatro vezes ao Prêmio Nobel da Paz e 
cuja vida foi um claro testemunho de um cristão compro-
metido com seu povo, tem um lindo pensamento que cos-
tumava usar e que hoje pode nos inspirar para este caminho 
que percorremos juntos: 

“Quando se sonha sozinho, é apenas um sonho; 
quando se sonha com os outros, é o começo da rea-

lidade.” 

O convite é para sonhar com os outros, em comunhão, em 
diálogo, na escuta do Espírito e dos demais. Sonhar juntos, 
para que nossa visão compartilhada de futuro seja o início 
da realidade que Deus quer para nós. Que este sonho, com-
partilhado por milhares de maristas, leigos, leigas e irmãos, 
nos ajude a realizar o que o Espírito nos encoraja: uma Fa-
mília Carismática Global, em comunhão, a serviço da Igreja 
e de todas as pessoas.

Nossa Boa Mãe, Marcelino e tantos Irmãos, Leigos e Leigas 
que nos precederam estarão conosco compartilhando este 
sonho e caminhando ao nosso lado. 

____________

Fraternalmente,
Agnes Reyes, Manuel Gómez e Raúl Amaya
Secretariado de Leigos
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