
Queridas irmãs e irmãos da Família Marianista: 

Uma cordial e afetuosa saudação de Roma, onde, em 11, 12 e 13 de novembro, o Conselho Mundial 

pôde se reunir com quase todos os seus membros. Também tivemos a alegria de nos conectar on-line 

com Nidia Rodríguez, MLC, na Colômbia, e Sonia Galarza, AM, no Equador. 

As incertezas que vivemos neste período pandêmico, que nos tornaram a todos mais frágeis e 

vulneráveis, fizeram de nosso encontro uma celebração ainda mais forte da fraternidade que nos une 

em um espírito de profunda gratidão pelo dom de sermos Família. 

E a partir deste espírito de gratidão, começamos nosso encontro com um dia de retiro, oração e reflexão 

conduzido por Donatella Acerbi, uma leiga consagrada, Presidente da Associação da Família Palotina, 

uma família carismática que goza de reconhecimento canônico. 

"Como vamos viver juntos?" foi a pergunta que orientou nossa oração e nossa partilha.  

Donatella nos motivou através do chamado que Fratelli Tutti No. 35 nos faz: Se Deus quiser, depois de 

tudo isso, pensaremos não mais em termos de "eles" e "aqueles", mas apenas "nós". (...) Se apenas esta 

imensa tristeza não se provar inútil, mas nos permitir dar um passo adiante em direção a um novo estilo 

de vida. Se ao menos pudéssemos redescobrir de uma vez por todas que precisamos uns dos outros, e 

que desta forma nossa família humana pode experimentar um renascimento, com todas as suas faces, 

todas as suas mãos e todas as suas vozes, além das paredes que erguemos.  

A questão nos encorajou a abrir-nos a novos horizontes, a novas formas de pensar e sonhar com nosso 

viver e caminhar como Família. Também nos lembrou que, nesta jornada que empreendemos como 

Família, Deus usa nossa fragilidade para se manifestar, como nos diz São Paulo: "Levamos este tesouro 

em vasos de barro, para que se veja que este extraordinário poder pertence a Deus e não vem de nós" 

(2 Cor 4,7).  

O segundo dia foi dedicado a compartilhar as muitas respostas que recebemos de quase todos os 

Conselhos Nacionais. Foi um momento importante para ouvir e tomar consciência do que está 

acontecendo em nível nacional e local sobre questões fundamentais como formação, pastoral juvenil e 

vocacional, missão, comunicação, etc. 

Agradecemos de coração o tempo dedicado a esta reflexão e intercâmbio, que nos permite 

compreender melhor a realidade de nossa Família, composta de tanto empenho, generosidade e 

criatividade, embora nem sempre acompanhada de grandes resultados. Estamos conscientes do desejo 

de um renovado impulso para criar novos espaços que mostrem a beleza e a relevância de nosso 

carisma, especialmente tentando superar a lacuna de geração existente. 

Com esta atitude de escuta e discernimento, revisamos, avaliamos e formulamos os novos Objetivos que 

animarão nossa vida como Família para os próximos quatro anos, 2022-2025. 

Nós os anexamos a esta mensagem. Eles são para nós um instrumento de animação com a esperança de 

dar nova vida a toda a Família. 

Também passamos tempo refletindo sobre outras questões, como por exemplo: 

  



1. A PLATAFORMA DE AÇÃO LAUDATO SÍ: A Igreja chama as famílias, comunidades, instituições e 

organizações católicas a serem agentes de mudança diante da crise ambiental que nosso planeta está 

passando. A partir do Conselho Mundial da Família Marianista, encorajamos fortemente a reflexão local 

e o progresso no compromisso com a ecologia integral através da adesão à Plataforma: 

https://laudatosiactionplatform.org/.   Somos chamados a responder a esta grave crise a partir de nosso 

carisma, e uma forma muito significativa de fazê-lo é nos comprometendo juntos como Família. O 

Conselho Nacional dos Estados Unidos dá um exemplo a este respeito, uma vez que todos os ramos ali 

presentes decidiram se comprometer com a Plataforma. 

2. MAGNATA MARIANISTA:  Há um ano, "Friday Magnificat" tornou-se "Marianist Magnificat". 

Podemos ver a melhora que ocorreu na divulgação desta publicação da Família Marianista. Ela agora é 

mais visual e mostra de forma mais ágil os compromissos da Família Marianista com Justiça, Paz e a 

integridade da Criação. A equipe encarregada de coletar seu conteúdo fez um grande trabalho. 

Esperamos poder incorporar um novo editor a esta equipe e continuar a comunicar todo o bem que 

fazemos em nossa Família. 

3. LA MADELEINE, BORDEAUX - AGEN: o futuro da presença marianista nos lugares de nossa 

fundação, Bordeaux e Agen, é frágil e precário. Há várias razões para isso, incluindo o declínio das 

vocações na França. Durante algum tempo, houve uma reflexão dentro da SM e da FMI que nos fez 

tomar consciência do grande valor simbólico que estes lugares têm para toda a Família Marianista. Por 

esta razão, parece oportuno e importante envolver todos os ramos do MF nesta reflexão e procurar 

juntos encontrar novos caminhos, novos projetos para continuar uma presença carismática significativa 

nestes lugares que preservam a preciosa memória de nossas raízes. 

 

4. CALENDÁRIO: 

- Festa patronal do MF, 25 de março de 2022: animada pelo FMI  

- Dia Mundial de Oração Marianista, 9 de outubro de 2022: vamos nos unir espiritualmente no Santuário 

Mariano Salus Infirmorum em Scaldaferro (Itália)  

- Capítulo Geral da FMI: Roma, 10-31 de julho de 2022 

- Reunião Internacional da MLC: Madri, 23-30 de julho de 2022  

- Assembléia Geral de Liderança dos Superiores SM: Roma, 10 - 23 de julho de 2022 

- Próximo Conselho Mundial: Roma, 11-12-13 de novembro de 2022 

O "sim" de Maria foi o pano de fundo de nossa convivência, nossa reflexão e celebração durante esses 

três dias. Como ela e com ela, queremos assumir os desafios do nosso tempo, sejam eles sociais, 

ambientais, econômicos ou eclesiais, que nos desafiam e nos convidam a caminhar juntos e fazer da 

sinodalidade nossa maneira de ser e de agir. 

A sinodalidade nos remete às opções e ao próprio modus operandi de Deus que é proximidade, 

compaixão, ternura[1] ; à mesma maneira em Jesus que se fez carne para caminhar com a humanidade: 

E o Verbo se fez carne, ele armou sua tenda entre nós (Jo 1,14). 



 

Nosso desejo para cada um de vocês e para toda a Família é "seguir Jesus como Maria", como fizeram 

nossos Fundadores. 

Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para todos! 

 

                 Para o Conselho Mundial, 

                        Sr. Franca Zonta, FMI 
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OBJETIVOS 2022-2025 

 

Introdução 

"Que seja feito a mim, de acordo com sua palavra".   

Maria aceitou o chamado do Senhor, respondendo às necessidades mais profundas do mundo, e 

colocando seu eu pleno à disposição do Senhor.  Nosso tempo nos chama a uma resposta semelhante, 

como uma Família Marianista.  Os muitos desafios de nosso mundo, sejam eles sociais, ambientais, 

relacionados à fé, ou mesmo considerando as novas realidades trazidas pela pandemia, apresentam 

muitas oportunidades, mesmo novas, nas quais podemos responder.  

O Conselho Mundial refletiu sobre estes tempos, e nossa resposta a eles.  Cientes de um renovado 

chamado à sinodalidade, formulamos uma série de OBJETIVOS que orientarão nosso trabalho como 

família nos próximos quatro anos. 

A. TRABALHANDO EM PROL DE UMA FAMÍLIA MARIANISTA QUE DÊ VIDA EM ABUNDÂNCIA 

Os desafios de hoje, e nossa compreensão de nosso papel como Família, exigem uma adaptação 

progressiva de nossas estruturas e métodos para responder adequadamente à nossa missão 

carismática. Para este fim, o Conselho Mundial o fará:  

1. Refletir sobre como ele funciona, com uma abertura para se ajustar e se adaptar conforme 

necessário.  Isto poderia incluir o estudo e a adoção de novas estruturas para si mesmo, a fim de 

infundir nova vida na Família. 

2. Buscar oportunidades de diálogo com os Conselhos Nacionais de Família para apoio mútuo e 

melhor serviço à Família. 

Algumas das áreas de diálogo são:  

- O papel dos Conselhos de Família 

- Suas estruturas e organização  

- Sua capacidade de alcançar toda sua região geográfica e de cumprir sua missão  

- Sua colaboração com outros que se inspiram em nosso carisma sem pertencer a nossa Família 

Carismática 

 

B. ORIENTADA PELO MESMO ESPÍRITO DE MISSÃO 

Consideramos duas áreas de trabalho prioritárias com suas respectivas linhas de ação: 

1. JOVENS 

a. encorajar os conselhos nacionais e locais a promover a pastoral juvenil, assim como a pastoral 

vocacional,   



- oferecendo espaços para o silêncio e a oração 

- desenvolvendo um ministério mesmo além da etapa do ensino médio. 

b. apoiar o desenvolvimento do cuidado pastoral com jovens adultos, criando equipes de trabalho em 

colaboração com outros membros em nível nacional e/ou local.  Neste contexto, promover todas as 

vocações marianistas. 

c. convidar a abrir espaços de diálogo, em nível nacional e local; compartilhar experiências e recursos na 

pastoral com os jovens, especialmente com os jovens adultos. 

 

2. JUSTIÇA, PAZ E INTEGRIDADE DA CRIAÇÃO: 

a. convidar e encorajar todos os membros e componentes da Família a viverem de acordo com o espírito 

de Laudato sí e a se inscreverem em sua plataforma.   

b. para refletir sobre a conexão entre nosso carisma e Laudato sí; 

c. cuidar das relações entre as pessoas em todos os níveis, com especial atenção aos mais vulneráveis e 

desfavorecidos; seguir o espírito de Laudato sí e Fratelli tutti e deixar-nos inspirar pelas atitudes de 

Maria. 

 

C. FORTALECER AS OPORTUNIDADES DE COLABORAÇÃO PARA DESENVOLVER UMA FORMAÇÃO COMUM 

Para atingir este objetivo, propomos:  

1. Promover processos de formação que envolvam toda a pessoa em um processo de transformação, 

sem se limitar a um aspecto teórico; 

2. Colaborar na formação dos formadores necessários para cada um dos ramos; 

3. comprometer-se com o desenvolvimento das estruturas de formação existentes (Centros de Estudos 

Marianistas Continentais, casas de formação, etc.), sempre que isto for apropriado; 

4. promover o estudo de importantes temas carismáticos para fortalecer nossa identidade e missão. 

 

 

Texto adotado pelo Conselho Mundial da Família Marianista no sábado, 13 de novembro de 2021. 

 

 

 

 

 


