Tema 8:
Vocació - Nova relació
Déu se’ns revela
mitjançant els altres

DIÉU SE’NS REVELA MITJANÇANT ELS ALTRES
Ser marista amb altres:
Experimentar camins de vida marista en clau comunitària.

INTRODUCCIÓ
Ser Marista amb els altres significa estar envaït de l’esperit de Marcel·lí Champagnat compartint i vivint
el carisma Marista amb els qui ens envolten. Significa estar “al voltant de la mateixa taula” on la gent es
reuneix per parlar, per a riure, per estar junts. La taula de La Valla és el símbol de les relacions que ens
uneixen. És compartir el Carisma i la missió Marista amb els altres. (Cfr. Al voltant de la mateixa taula, 7880)
Viure amb d’altres el carisma Marista no permet reduir l’experiència comunitària a les persones amb les
quals compartim la mateixa casa, sigui família o bé comunitat de germans. Viure avui els carisma marista
significa obrir-nos, com en cercles concèntrics, a totes les persones que comparteixen amb nosaltres
l’esperit marista. (Viure amb d’altres l’esperit marista, p. 4).

EXPERIÈNCIA HUMANA
Reflexió d’una laica Marista:
“Mai he treballat amb el germans sota una mateixa teulada. Però la meva experiència amb ells ha estat
com si haguéssim viscut junts com una família. L’esperit d’acollida i de valor per amagar les febleses dels
altres, constitueixen experiències importants de ser/viure/treballar junts. Els meus vint anys d’experiències
amb els germans m’han fet humil davant l’essència, i és allò que més es destaca de les nostres vides com a
germans i laics, com a filles i fills de Champagnat. L’experiència d’estar junts com a Maristes és com la
relació de les fulles i el tronc d’un arbre que es donen vida mútuament. De la mateixa manera, aquesta
experiència ens ha conat vida: aquesta és la veritable experiència de ser família.” (Sra. Rubina Javed,
Sargodha Catholic High School, Pakistan)

IL·LUMINACIÓ CREIENT
OPCIÓ 1:
Lectura de las Escriptures: Fets 4: 32-35
La multitud dels fidels tenia un sol cor i una sola ànima. Mai considerava com a propis els béns, sinó que
tot ho tenien en comú. Els apòstols donaven testimoni de la resurrecció del Senyor Jesús amb gran poder, i
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aquell temps era per a tothom un temps de gràcia excepcional. Enmig d’ells ningú passava necessitat, doncs
els que tenien camps o cases les venien, portaven els diners de la venda i el dipositaven als peus dels
apòstols, que el repartien tenien en compte les necessitat de cadascú.

OPCIÓ 2:
Aigua de la Roca
95. El missatge de Jesús és senzill però desafiant: «Estimeu-vos els uns als altres tal com jo us he
estimat.» Jesús no únicament predica comunió, la viu. El cristianisme és en essència comunió que es
materialitza en l’amor al proïsme. En Crist descobrim que una missió comuna ens uneix i, al mateix
temps, la comunitat ens empeny a la missió.
96. De la mateixa manera que construïm comunitats i establim estructures que sostenen la seva
vitalitat, hem de compartir i viure una espiritualitat. L’espiritualitat marista entén la comunitat com
un lloc excel·lent on tant el propi jo com Déu se’ns revelen a través dels altres.
97. Aquesta espiritualitat celebra el misteri de la Trinitat que viu en nosaltres i en els cors de tothom.
Ens capacita per «sentir amb» els nostres germans i germanes, compartir les seves vides i unir-noshi en amistat. Aquesta espiritualitat ens ajuda a reconèixer la bellesa i la bondat en els altres i a
deixar un espai per acollir-los en les nostres vides. A poc a poc, un grup de persones es pot convertir
en una comunitat amb un sol cor i un mateix esperit.
98. Marcel·lí ens mostra com hem de crear comunitats de missió i viure-hi. En el mateix nom que escull,
Germanets de Maria, Marcel·lí resum la identitat fonamental de la seva comunitat: la virtut
evangèlica de la senzillesa, la crida a la fraternitat i la contemplació de la persona de Maria.
99. Aquesta identitat s’expressa principalment en la pràctica de les «petites virtuts». Per a Marcel·lí,
aquesta pràctica és una manera de viure les actituds de Maria en la vida quotidiana. Està convençut
que aquestes virtuts o actituds són expressions vives d’amor.
100. Marcel·lí està convençut que tot construint una casa està edificant una autèntica comunitat. Li plau
passar els estius a L’Hermitage amb els germans que hi anaven per fer recés, descansar, formar-se o
rebre ànims. Vivint al ritme de la vida en comunitat, primer a La Valla i després a L’Hermitage,
Marcel·lí fomentà i alimentà la vida en comunitat amb el seu exemple, l’amor al treball i la seva
presència en la pregària comunitària.
101. En un món assedegat de vinculació i pertinença, la llar és un símbol molt important. Les famílies i
les comunitats esdevenen un lloc crucial en el qual créixer, rebre suport, consol i alè.
102. Totes les nostres relacions s’enriqueixen quan es viuen prenent Maria com la inspiració de la nostra
forma de ser i fer amb els altres. Amb Maria, aprenem a expressar l’amor de Déu en totes les
relacions de la nostra vida personal i en comunitat, ja que d’ella «aprenem a estimar tothom i
esdevenim, també, signes vius de la tendresa del Pare».
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Preguntes per a la reflexió i el compartir:
1. Pots explicar-nos alguns exemples de com la teva pròpia espiritualitat s’ha nodrit en pertànyer a
aquesta comunitat?
2. Pots compartir alguna experiència Marista que has viscut en comunitat?
3. Què t’ajuda a tenir relacions autèntiques , senzilles i obertes?

CRIDES PERSONALS I COMUNITÀRIES
Els qui viuen junts i comparteixen el carisma del fundador són “testimonis d’un amor fratern de
consagrats; la comunitat és ja evangelitzadors a l’Església local”. (Constitucions 58).
A “Evangelitzadors entre els joves” (p.26) se’ns recorda que: “...Sense cap mena de dubte, i més enllà de
les formes, és indubtable que la presència propera i compromesa amb els joves és el millor model
d’evangelització. Així ens ho confirmen els joves que han participat en les nostres propostes de Pastoral
Juvenil Maristes en diferents indrets del món”.
(Si hi ha joves presents, poden llegir les següents afirmacions en veu alta, fent una pausa per a la reflexió
després de cada “gràcies”. Si no n’hi ha, es pot fer l’activitat projectant imatges d’experiències viscudes,
d’allò que els joves diuen)

GRÀCIES…
• Per la confiança dipositada en nosaltres.
• Per obrir-nos a un món que de vegades no coneixem, i per ajudar-nos a conèixer-nos a nosaltres
mateixos i als altres.
• Per l’oportunitat de conèixer Jesús i el carisma Marista, per mostrar-nos un Déu que no es troba lluny,
allà dalt, sinó que està aquí, al costat de tots nosaltres.
• Per ajudar-nos a créixer humanament i espiritualment, per entendre’ns, sostenir-nos i acompanyar-nos
en el nostre camí i en la recerca dels nostres somnis.
• Per estar present en les nostres rialles, riures i tristeses, en el plor i en les nostres alegries, per l’estima,
la comprensió i l’ajut en tot moment, en especial quan més ens cal.

4 Fases Local i Provincial: orientacions i materials

• Per brindar-nos un lloc per a créixer com a persones, on aprenem a cuidar, estimar i valorar les nostres
pròpies vides.
• Per ensenyar-nos a valorar allò que és petit, per la paciència i la voluntat que van posar en el nostre
caminar.
• Pels bons moments compartits, per viure experiències que van ser molt significatives per a les nostres
vides.
• Per l’amistat, la família, el servei, la formació; per formar part de les nostres vides i preocupar-se per
nosaltres.
• Per l’entrega, la constància, l’estimació, el testimoni d’amor i el temps de les seves vides dedicat a
compartir-los amb nosaltres.
• Per seguir somiant el somni de Champagnat.
• Per ajudar-nos a descobrir la realitat.

CELEBRACIÓ
Per a cloure la sessió, tria de la llista de dalt dos o tres dels agraïments més important i sincers i
comparteix sobre com els joves ens ajuden a viure la nostra vida comunitària.
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