IDENTIDADE das C. L. M.
Primeiro Encontro Internacional de laicos marianistas. Santiago de Chile. 93.

1. QUEM SOMOS?
As COMUNIDADES LAICAS MARIANISTAS (C.L.M) somos comunidades cristãs a
serviço da missão da Igreja no mundo. Fazemos parte da Família Marianista e nos
inspiramos no Carisma de nossos fundadores, o P. Guilherme José Chaminade e Adela
Bazt de Trenquelleon.
Enquanto batizados, estamos chamados a vir a ser conformes a Cristo, filho de Deus, feito
filho de Maria, para a salvação do mundo. Pela nossa vocação marianista queremos viver
o chamado de fazer presente a Cristo no mundo, movidos pelo Espírito, em Aliança com
Maria.
Pertencer às Comunidades Leigas Marianistas é para nós uma opção de vida.

2. NOSSO CARISMA.
Aqueles que pertencemos às Comunidades Leigas Marianistas temos recebido um
chamado do Senhor a viver e partilhar o carisma marianista:
1. Sermos homens e mulheres fortes na fé. Esta “fé do coração”, movida pelo amor,
nos faz perseverar na esperança.
2. Acolher a Maria como Mãe, modelo e educadora, que livremente aceitou a presença do
Espírito em sua vida e na obscuridade da fé engendrou e deu à luz ao Deus conosco e o
entregou ao mundo.
Ela nos convida a “fazer o que Ele nos disser” para responder às necessidades da
humanidade.
3. Viver nossa fé em comunidades, à exemplo dos primeiros cristãos.
4. Fiéis à nossa condição laical e, atentos aos sinais dos tempos, nos sentimos solidários
com os homens e mulheres do nosso tempo.
Somos missionários comprometidos com o anuncio do Evangelho. De acordo com este
papel de missionários buscamos transmitir a fé através da multiplicação dos cristãos e a
formação de animadores de comunidades.
Levando em consideração as situações culturais trabalhamos pela extensão do
Reino de Deus no mundo.
Trabalhamos na construção de um mundo de paz e justiça, desde a opção preferencial
pelos mais pobres.
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3. NOSSA VIDA.
Buscamos encarnar este carisma em nossas vidas. Queremos centrá-las em Jesus,
evangelho de Deus e evangelizador vivente do mundo.
3.1. Para tanto fazemos nosso o caminho de Maria que respondeu livre e generosamente
ao chamado do Espírito.
3.1.1. Trabalhamos pela construção do Reino de Deus, atentos aos sinais dos
tempos, plenamente encarnados no mundo e solidários com os pobres e
marginalizados.
3.1.2. Convivemos num espírito de família baseado na acolhida, no serviço, no
interesse pelo bem do outro, na alegria, na simplicidade, no respeito à
pessoa
e ao seu ritmo de crescimento e engajamento.
3.2. Para respondermos à nossa vocação, os laicos marianistas nos consagramos a Maria,
isto significa para nós:
3.2.1. Uma ratificação consciente e livre da consagração à Deus feita no Batismo e
no Crisma.
3.2.2. Uma específica e pública adesão a Maria na sua missão de oferecer Jesus ao
mundo.
3.3. Fiéis a esta vocação nos comprometemos a:
 Dedicarmos tempo à oração pessoal e comunitária. (Rezando a Oração da Três e a
Consagração a Maria, regularmente*)
 Escutar a Palavra e celebrar em comunidade a nossa fé, por meio da eucaristia.
 Desenvolver a fé pessoal e crescer na assimilação, vivência e transmissão do carisma
marianista.
 Elaborar o projeto pessoal de vida e discerni-lo em comunidade.
 Estarmos abertos à direção espiritual (por parte de outros)
 Desenvolvermos capacidades de análise cultural e social que possam nos ajudar a
interpretar com precisão os sinais dos tempos.
 Desenvolvermos capacidades que possam nos levar a ações pessoais e comunitárias
para a construção dum mundo mais justo e mais humano.
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 Trabalharmos com responsabilidade e atitude de serviço nos diferente âmbitos da vida:
família, trabalho, movimentos sociais, políticos e gremiais, associações de moradores,
paróquias, escolas....
 Participar ativamente na nossa vida comunitária.
Nossas comunidades, sinal de comunhão, são também lugares de oração, formação,
reflexão da Palavra, reconciliação e renovação do compromisso de estarmos a serviço
dos outros.

4. NOSSA ORGANIZAÇÃO
4.1. As CLM estão organizadas em pequenas comunidades que se agrupam em nível
local, regional, e-ou nacional(internacional). Cada grupo tem a autonomia própria do
seu nível.
Em cada um destes níveis existe uma pessoa ou equipe responsável laica e um
assessor laico ou religioso marianista.
4.2. As despesas de organização e funcionamento das CLM são bancados através da
colaboração dos seus membros.
4.3. Formamos parte da Família Marianista, na qual partilhamos dum carisma comum
desde a nossa identidade laical. Cada rama da Família Marianista se enriquece com a
mútua colaboração para um melhor serviço à missão da Igreja.
4.4. As CLM em todos os seus níveis de organização e através da cada membro procuram
participar da missão, das atividades e decisões da Igreja.

(*) Opcional, respeitando os costumes de cada lugar.
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