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JUNHO 2022 - NOSSA HISTÓRIA E HERANÇA MARISTA 

PREPARAÇÃO

Organizar um ambiente acolhedor com objetos que representem o tema do encontro. 
Cada participante poderá levar fotografias que marcaram sua história marista. 
Disponibilizar o estandarte (pano) e materiais para customizá-lo.   

ACOLHIDA 

Receber os participantes com boas-vindas e música. 

Marista de coração: https://www.youtube.com/watch?v=apksAnXSeIw

CONTEMPLAÇÃO DO REAL  

Neste momento de contemplação do real, que possamos, em espírito de oração, fazer 
um exercício de consciência corporal e respiração profunda. Enquanto isso, pedimos  
que cada um/uma possa recordar pessoas que marcaram sua história como marista.

LEITURAS DE FÉ  

Instituto Marista: para que e para quem nascemos

Em outubro de 1816, após três meses de sua chegada à paróquia de La Valla, um fato 
comoverá profundamente o coração do Pe. Champagnat. Ao ser chamado para atender 
o jovem João Batista Montagne, que estava gravemente enfermo, percebe que este 
ignorava por completo as verdades da fé, sobretudo o grande amor de Deus por ele.

Com você eu aprendi
A arte de amar
Foi você quem me ensinou
A lição de Champagnat
Muitos anos de história
Envolvendo gerações
Nas entranhas da memória
Encontrando os campeões

Sou marista, marista de coração
Quanto mais o tempo passa,
Mais cresce nossa união
Obrigado, obrigado de coração
Com palavras não consigo
Expressar minha gratidão

Me envolveu num forte abraço
Dedicou tanto carinho
Firmou em terra os meus passos
Lapidou o meu caminho
Mas os tempos se passaram
Já é hora de partir
Vou seguir o meu destino
Mas um pedaço de mim
Estará sempre aqui

Sou marista, marista de coração
Quanto mais o tempo passa,
Mais cresce nossa união
Obrigado, obrigado de coração
Com palavras não consigo
Expressar minha gratidão! 
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Pouco depois daquele encontro, ao saber da morte do jovem, Champagnat entendeu 
que chegara a hora de pôr em prática o projeto da fundação dos Irmãos Maristas. 
Sentia-se chamado por Deus para isso. Era necessário trabalhar de todas as formas 
possíveis para evitar que outras crianças e jovens tivessem o mesmo destino do pobre 
Montagne.

Atento aos sinais dos tempos, Champagnat compreendeu claramente que tinha um 
lugar e uma missão a realizar na Igreja e na sociedade francesa, tão marcadas pelos 
efeitos nocivos da Revolução. Certa vez escreveu: “O que vi com meus próprios olhos, 
me inspirou a urgente necessidade de fundar uma obra que oferecesse aos pequenos 
camponeses uma boa educação...”
Convencido da urgência da missão que tinha a realizar, Champagnat convidou dois 
jovens da paróquia, muito simples e dispostos, a juntarem-se a ele na tarefa de 
oferecer educação e catequese aos meninos pobres da região. E foi assim que nasceu 
a primeira comunidade Marista. Era o dia 2 de janeiro de 1817.
(Umbrasil, Nós somos assim, 2019, p. 14 e 15)

ILUMINAÇÃO BÍBLICA Lc 10, 1 -9 

O Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois, na sua frente, 
a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: “A messe é grande, mas os 
trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores 
para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis 
bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho! 
Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: “A paz esteja nesta casa!” Se ali 
morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele; se não, ela voltará para vós. 
Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador 
merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e 
fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver e 
dizei ao povo: “o Reino de Deus está próximo de vós”.

INSPIRAÇÃO MARISTA

O Ano das Vocações Maristas é um “tempo da graça de Deus”, uma oportunidade 
para retornar com força e entusiasmo ao tema das vocações, consagradas e leigas, 
na perspectiva de uma cultura vocacional renovada. O Ano coincide com o 200º 
aniversário do renascimento do Instituto em 1822, quando houve um impressionante 
ressurgimento vocacional depois de uma profunda crise de vocações quando apenas 
três jovens pediram para serem admitidos no noviciado entre os anos de 1821 e 1823, 
logo após a fundação do Instituto. Neste sentido, a celebração do ano das Vocações 
Maristas também quer ser uma mensagem de esperança para todos os Maristas, em 
consonância com o contexto atual marcado pela pandemia Covid-19.
(Guia do Ano das Vocações, p. 05) 
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PROVOCAÇÃO

Quando foi o seu primeiro contato com o carisma marista? 
Qual a pessoa que você recorda desta experiência? 
O que nesta pessoa mais marcou em você? 

Durante o momento de partilha, você pode compartilhar lembranças e ou fotografias 
impressas ou de sua galeria de fotos/redes sociais que demonstram esse momento 
significativo.

VIVÊNCIA CONCRETA

Customize o símbolo vocacional, trazendo presente o nome e ou o sentimento de 
gratidão a alguém que inspira/inspirou a sua história como marista. 

Sugestões de músicas para este momento: 

Trem Bala, Ana Vilela
https://www.youtube.com/watch?v=sWhy1VcvvgY

Memories, Maroon 5
https://www.youtube.com/watch?v=SlPhMPnQ58k

Roda Gigante
https://www.youtube.com/watch?v=3G2S6EFKVoo

Durante este mês, você é convidado a demonstrar algum gesto de gratidão a esta(s) 
pessoa(s). Também você pode recordar alguma fotografia, em sua galeria de fotos 
e ou em suas redes sociais, e faça um TBT, marcando as pessoas e este momento 
significativo na sua trajetória marista.

ORAÇÃO FINAL 

Oração Vocacional Marista 2020

Deus, Autor da Vida!
Desperta em cada SER HUMANO a consciência de cuidar.
Desperta em MIM a intensidade de viver o presente com amor, compaixão e esperança.
Desperta em NÓS sentimentos de humanidade que nos tornem agentes de 
transformação na defesa da ecologia e na promoção dos direitos humanos.
Desperta em cada SER HUMANO o desejo de transformar o mundo, com atitudes de 
comprometimento, na busca pelo essencial.
Desperta em MIM razões para viver, novos começos, sonhos e amanheceres.
Desperta em NÓS um maior sentido da vida, novas emoções, pensamentos e olhares.
Desperta em cada SER HUMANO um novo jeito de ser, ter e agir, visando à 
sustentabilidade de nosso planeta.
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Que tenhamos sensibilidade diante das realidades que nos inquietam cotidianamente.
Jesus Cristo, nosso irmão! Maria, nossa Boa Mãe! Champagnat, nosso pai fundador! 
Inspirem-nos a ser protagonistas de nossas escolhas.
Que assim seja!
 
DESPEDIDA 

Só o começo (Vocal livre): https://www.youtube.com/watch?v=XktoQTwHSK4 

Eu aprendi qual é o valor de um sonho alcançar
Eu entendi que o caminho Pedras terá
Eu vi em campo aberto se erguer construção
E foi com muitas pedras
E foi com muitas mãos
Eu vi o meu limite vir diante de mim
Eu enfrentei batalhas que eu não venci
Mas o troféu não é só pra quem não fracassar
Eu tive muitas quedas
Mas não fiquei no chão
E ao olhar pra trás
Tudo que passou
Posso agradecer quem comigo estava
Ergo minhas mãos
Pra reconhecer
Hoje eu sou
Quem eu sou
Pois sua mão me acompanhava
Mas eu sei
Não é o fim
É só o começo da jornada
E eu abro o meu coração
Pra uma nova história
Vejo vitórias se hoje eu olho pra trás
E a minha frente eu creio que tem muito mais
Eu sei que minha jornada aqui só começou
E ao longo dessa estrada
Sozinho eu não estou
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JULHO 2022 - A PAIXÃO DE SERMOS MARISTAS

PREPARAÇÃO

Organizar um ambiente acolhedor com objetos que representem o tema do encontro. 
Cada participante poderá levar símbolos que marcaram sua vida marista. Disponibilizar 
o estandarte (panô) e materiais para customizá-lo.   

ACOLHIDA 

Receber os participantes com boas-vindas e música. 

Marista Sou - Mês Vocacional Marista 2020: José C. Borges e Michel Wagner: https://
www.youtube.com/watch?v=EqXMOpBDbOM

Marista sou com carinho e amor.
Muitos anos de história, de alegria e 
fervor
Boa Mãe, auxilie nosso caminhar
Protegendo e iluminando a missão de 
Champagnat
 
Marcelino bem sabia que Maria era 
especial
E por isto em Fourvière já pedia sua 
benção maternal.
Logo, logo no início à Boa Mãe se con-
sagrou
Sua obra e missão de servir ao Senhor.
No encontro com Montagne veio a 
confirmação
Que a vida é valiosa e precisa de aten-
ção
Não se pode falar em Deus, sem pensar 
em educação
Porque tudo se completa no amor e 
doação
 
Marista sou com carinho e amor.
Muitos anos de história, de alegria e 
fervor
Boa Mãe, auxilie nosso caminhar
/: Protegendo e iluminando a missão de 
Champagnat :/
 

Marista sou com carinho e amor.
Muitos anos de história, de alegria e 
fervor
Boa Mãe, auxilie nosso caminhar
/: Protegendo e iluminando a missão 
de Champagnat :/

Para que a obra continuasse em La 
Valla
Reuniu dois jovens discípulos para a 
missão realizar.
O sonho de Champagnat aumentava 
mais e mais
Inspirados por Maria a Jesus Cristo 
anunciar.
Um novo começo que desperta neste 
mundo desigual

Marcelino é um modelo no horizonte 
mundial
Vem com Ele para a vida, vida nova na 
missão
Melhorando este mundo através da 
educação.
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CONTEMPLAÇÃO DO REAL  

Neste momento de contemplação do real, que possamos entrar em espírito de oração, 
fazendo um exercício de consciência corporal e respiração profunda. Enquanto isso, 
pedimos que cada um/uma possa recordar possa meditar sobre a figura de Maria.

LEITURAS DE FÉ  

Carta 14: “Como é grande o trabalho que vocês fazem, como é sublime!”

Meu caro Irmão Barthélémy e seu caro colaborador:
Fiquei muito satisfeito de receber notícias suas. Fico satisfeito de saber que vocês 
estão com boa saúde. Sei também que estão com muitos alunos e que, portanto, terão 
também muitas cópias de suas virtudes, pois é seguindo estes modelos que seus 
alunos se formam. De acordo com os exemplos que vocês derem é que eles vão pautar 
o comportamento deles.

Como é grande o trabalho que vocês fazem, como é sublime! Vocês estão continuamente 
em companhia daqueles com os quais Jesus se comprazia, já que proibia expressamente 
a seus discípulos de impedir as crianças a se achegarem a Ele.

E você, meu caro amigo, não só não impede, mas ainda faz de tudo para conduzi-las a 
Jesus. Oh! Que bela recepção vai ter da parte do divino Mestre, este Mestre generoso, 
que não deixa sequer um copo de água fresca sem recompensa.

Digam a seus meninos que Jesus e Maria gostam muito deles todos: dos que são bem 
comportados porque são parecidos com Jesus, que é o máximo de bom comportado;
dos que ainda não são, porque eles serão. Digam que Nossa Senhora também gosta 
deles porque Ela é a Mãe de todos os meninos de nossas escolas. Também digam a 
eles que eu os amo, que não subo ao altar sem pensar em vocês e em seus queridos 
alunos. Desejaria eu ter a felicidade de ensinar, de consagrar minhas atenções de 
maneira mais direta para formar essas crianças delicadas.

Todos os demais estabelecimentos vão mais ou menos bem. Rezem por mim e por 
toda a casa. Tenho a honra de ser seu pai muito dedicado, em Jesus e Maria,

Champagnat
Superior dos Irmãos Maristas
Notre Dame de l’Hermitage, 21 de janeiro de 1830
(Rede Marista. Rezando o Legado de Marcelino Champagnat. p. 14 e 15).

ILUMINAÇÃO BÍBLICA LC 1, 26-28 

O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma 
virgem, prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de 
Davi e o nome da Virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: “Alegra-te, 
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cheia de graça, o Senhor está contigo!” Maria ficou perturbada com estas palavras e 
começou a pensar qual seria o significado da saudação.

INSPIRAÇÃO MARISTA

O Ano das Vocações Maristas é simbolizado por um broto de uma planta na mão 
do jardineiro. Daí o slogan “Cuidar e gerar vida Marista”. Os brotos novos são muito 
delicados e, portanto, precisam de máximo cuidado. Isso vale para nossa vocação, para 
a nossa vida Marista. Você tem que cuidá-la com atenção. Ao mesmo tempo, devemos 
plantar novas sementes se quisermos que o jardim floresça.  O talo em forma de M, 
o M de Marista e de Maria, é verde para significar a vida. As duas folhas representam 
as diferentes formas de vida, a dos Irmãos e a dos Leigos Maristas.  As folhas são em 
forma de coração, expressando nosso amor pelo carisma. No entanto, elas não estão 
na posição usual, a vertical, com o que queremos indicar inquietação, saída da zona de 
conforto e preocupação com as necessidades emergentes. As cores que você vê, azul 
e laranja, contam-nos a rica variedade das formas pelas quais respondemos à nossa 
vocação, de acordo com nossos respectivos dons. O azul caracteriza fidelidade ao 
nosso compromisso. O laranja, por outro lado, sugere ardor e reflete nossa paixão pela 
vida Marista. A mão e o punhado de terra que sustenta o broto simbolizam o cuidado, 
seja da planta ou do broto. É um lembrete de nossa responsabilidade de nutrir a vida e 
a vocação Marista, a nossa própria e a de nossos companheiros de jornada e daqueles 
que estão apenas começando. 
(Guia do Ano das Vocações, p. 13) 
 
PROVOCAÇÃO
   
De que forma o testemunho de Maria me inspira como marista? 
Como tenho cuidado da minha vocação? 
Como tenho cuidado da vocação daqueles que acompanho ou que de mim se 
aproximam?

VIVÊNCIA CONCRETA

Todos nós temos objetos e símbolos que marcaram a nossa vida. Muitos deles talvez 
já tenham se perdido, outros podem estar esquecidos. A partir da oração, como 
compromisso pessoal, desafiar os participantes a resgatar um objeto ou símbolo que 
marcou sua história como marista. 
Nesse momento somos convidados a construir o símbolo vocacional, representando 
estes símbolos que nos identificam como maristas. 

Sugestão de música para este momento: Pedra Murano, Nx Zero
https://www.youtube.com/watch?v=SlPhMPnQ58k

ORAÇÃO FINAL 

Consagração a Nossa Senhora

JULHO 2022



9

Ó Minha Senhora e minha mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova do meu amor 
para convosco, vos consagro hoje e sempre, meus olhos, meus ouvidos, minha boca, 
meu coração e todo o meu ser. E já que sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e 
defendei-me como filho (a) e propriedade vossa. Sou todo (a) vosso (a), ó Maria, sede 
mestra de vida, com Cristo e para Cristo.
Amém

Outra possibilidade de oração é a música: Boa Mãe
https://www.youtube.com/watch?v=I-ee343yLbI

DESPEDIDA 

Maria, Maria (Milton Nascimento): https://www.youtube.com/watch?v=r1bBD4f3MTc 

Maria, Maria, é um dom, uma certa magia
Uma força que nos alerta
Uma mulher que merece viver e amar
Como outra qualquer do planeta
Maria, Maria, é o som, é a cor, é o suor
É a dose mais forte e lenta
De uma gente que ri quando deve chorar
E não vive, apenas aguenta
Mas é preciso ter força, é preciso ter raça
É preciso ter gana sempre
Quem traz no corpo a marca, Maria, Maria
Mistura a dor e a alegria
Mas é preciso ter manhã, é preciso ter graça
É preciso ter sonho sempre
Quem traz na pele essa marca possui
A estranha mania de ter fé na vida
Mas é preciso ter força, é preciso ter raça
É preciso ter gana sempre
Quem traz no corpo a marca, Maria, Maria
Mistura a dor e a alegria
Mas é preciso ter manhã, é preciso ter graça
É preciso ter sonho sempre
Quem traz na pele essa marca possui
A estranha mania de ter fé na vida
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AGOSTO 2022 - NOSSA PRÓPRIA HISTÓRIA VOCACIONAL 

PREPARAÇÃO

Organizar um ambiente acolhedor com objetos que representem o tema do encontro.   
Cada participante é convidado a levar uma camiseta que mais o identifica como 
marista. Disponibilizar o estandarte (panô) e materiais para customizá-lo.   

ACOLHIDA 

Receber os participantes com boas-vindas. Sugestão de música:
Música da Semana Vocacional Marista 2022

CONTEMPLAÇÃO DO REAL

Neste momento de contemplação do real, que possamos entrar em espírito de oração, 
fazendo um exercício de consciência corporal e respiração profunda. Enquanto isso, 
pedimos que cada um/uma possa pensar o que significa ser marista para mim.

LEITURAS DE FÉ  
 
Compartilhe um dos vídeos inspiracionais do projeto do Instituto Marista chamado 
“Igniculus” (que significa “faísca de vida”) onde Irmãos e Leigos compartilharão aquilo 
que os impulsionou a ser Maristas. Confira um dos teasers, no link abaixo:
https://www.youtube.com/watch?v=oj6qYTpCH5c

Com essa motivação, você poderá convidar alguém de sua unidade (Irmão, leiga(o) 
marista, jovem ou educador a fazer uma breve narrativa de vida sobre que o identifica 
na vivência do carisma marista.

ILUMINAÇÃO BÍBLICA Mt 16, 13-19 

Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus 
discípulos: “Quem dizem os homens ser o Filho do Homem?”. Eles responderam: 
“Alguns dizem que é João Batista; outros que é Elias; outros ainda, que é Jeremias ou 
algum dos profetas”. Então Jesus lhes perguntou: “E vós, quem dizeis que eu sou?” 
Simão Pedro respondeu: “Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo”. Respondendo, Jesus 
lhe disse: “Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te 
revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e 
sobre esta pedra construirei a minha Igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-
la. Eu te darei as chaves do Reino dos Céus: tudo o que tu ligares na terra será ligado 
nos céus; tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus”.

INSPIRAÇÃO MARISTA 

No dia 28 de outubro de 1816, Marcelino Champagnat foi chamado para ir até a casa 
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de um carpinteiro em Les Palais, povoado localizado nas proximidades de La Valla, na 
França. O motivo da visita era atender ao jovem João Batista Montagne, que se encontrava 
no leito de morte. Naquela ocasião, foi uma surpresa para o Padre Champagnat ver que 
o rapaz de 16 anos desconhecia a existência de Deus. Com paciência, solidariedade e 
amor, preparou-o para o falecimento. Porém, inegavelmente, aquele momento mudou 
sua vida para sempre. O encontro com o jovem Montagne despertou muitas reflexões 
e vontade de agir. Marcelino compreendeu que não se tratava de um caso isolado, mas 
de uma realidade presente em muitas famílias. Impulsionado pela certeza de que não 
podia mais esperar, meses depois Marcelino decidiu fundar o Instituto dos Pequenos 
Irmãos de Maria, dando origem à obra que conhecemos hoje.
 
PROVOCAÇÃO

Quem é Jesus para mim?
O que Jesus e Champagnat me desafiam a fazer pelos mais vulneráveis? 
Hoje, quem é o jovem Montagne para mim?
 
VIVÊNCIA CONCRETA 

Neste momento, somos convidados a continuar a construir o Símbolo Vocacional. O 
convite a essa vivência, neste mês, é simbolizar, nesta composição, o que é ser marista.
Convidamos também a expressar o que é ser marista produzindo um pequeno vídeo 
e compartilhando nos Stories de suas redes sociais, marcando o instagram vocacional 
de sua província: @sermarista (PMBCN)/ @irmaomarista (PMBCS)/ @marista.sou 
(PMBSA). 

Sugestão de música: Jah, Vários artistas
https://www.youtube.com/watch?v=tdSDBlkl-kY

Não deixe de sonhar, Chimarruts
https://www.youtube.com/watch?v=yloKZJ1gGhg

Intensamente
https://www.youtube.com/watch?v=RrOz5yK-7zo

ORAÇÃO FINAL 
  
Oração da Paz (atribuída a São Francisco)

Senhor, fazei de mim um instrumento da Vossa paz.
Onde houver ódio, que eu leve o amor.
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão.
Onde houver discórdia, que eu leve a união.
Onde houver dúvidas, que eu leve a fé.
Onde houver erro, que eu leve a verdade.
Onde houver desespero, que eu leve a esperança.
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Onde houver tristeza, que eu leve a alegria.
Onde houver trevas, que eu leve a luz.
Ó Mestre, fazei que eu procure mais:
consolar, que ser consolado;
compreender, que ser compreendido;
amar, que ser amado.
Pois é dando que se recebe.
É perdoando que se é perdoado.
E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém!

DESPEDIDA 

Dia Especial (Cidadão Quem): 
https://www.youtube.com/watch?v=wjlJjnlOK8I 

Se alguém
Já lhe deu a mão
E não pediu mais nada em troca
Pense bem, pois é um dia especial

Eu sei
Que não é sempre
Que a gente encontra alguém
Que faça bem
E nos leve desse temporal

O amor é maior que tudo
Do que todos, até a dor
Se vai quando o olhar é natural

Sonhei que as pessoas eram boas
Em um mundo de amor
E acordei nesse mundo marginal

Mas te vejo e sinto
O brilho desse olhar
Que me acalma
Me traz força pra encarar tudo (2x)

O amor é maior que tudo
Do que todos, até a dor

Se vai quando o olhar é natural

Sonhei que as pessoas eram boas
Em um mundo de amor
E acordei na terceira Guerra Mundial

Mas te vejo e sinto
O brilho desse olhar
Que me acalma
Me traz força pra encarar tudo

Mas te vejo e sinto
O brilho desse olhar
Que me acalma
Me traz força pra encarar tudo

Mas te vejo e sinto
O brilho desse olhar
Que me acalma
Me traz força pra encarar tudo

Mas te vejo e sinto
O brilho desse olhar
Que me acalma
Me traz força pra encarar tudo 
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