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E o SENHOR teu Deus 
circuncidará o teu coração, 
e o coração de tua descendência, 
para amares ao SENHOR teu Deus 
com todo o coração, e com toda a tua alma, 
para que vivas.

Porque este mandamento, que hoje te ordeno, 
não te é encoberto, e tampouco está longe de ti. 
Não está nos céus, para dizeres: 
Quem subirá por nós aos céus, 
que no-lo traga, e no-lo faça ouvir, 
para que o cumpramos? 

Nem tampouco está além do mar, para dizeres: 
Quem passará por nós além do mar, 
para que no-lo traga, e no-lo faça ouvir, 
para que o cumpramos?

Porque esta palavra está perto de ti, 
na tua boca, e no teu coração, 
para a cumprires.

Os céus e a terra tomo hoje 
por testemunhas contra vós, 
de que te tenho proposto a vida e a morte, 
a benção e a maldição; 
escolhe pois a vida, para que vivas, 
tu e a tua descendência.

Deuteronômio 30: 6. 11-15. 19
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INTRODUÇÃO

Dia 6 de junho de 2006
Festa de São Marcelino

Caríssimos Irmãos,

Esta circular encerra uma série de três que planejei
escrever sobre a identidade dos Irmãos de Marcelino
e dos leigos e leigas Maristas. A primeira, “Uma Re-
volução do Coração”, analisou essa idéia à luz da espi-
ritualidade do Fundador. A segunda, “Maravilhosos
Companheiros”, abordou o mesmo tema do ponto de
vista da vida comunitária. Esta terceira circular, “Tor-
nar Jesus Cristo conhecido e amado: a Vida Apostólica
Marista hoje”, trata da nossa identidade no contexto
da missão da Igreja e das obras apostólicas do Insti-
tuto. 

Temos já à disposição inúmeros trabalhos que ver-
sam sobre o que costumeiramente é referido como
‘apostolado’. Nossas Constituições e Estatutos1 , por



8

exemplo, não se limitam a dedicar um capítulo sobre
o tema, mas fazem inúmeras referências a esse assun-
to ao longo de todo o texto.

A Missão Educativa Marista2, publicação bem
conhecida dos educadores Maristas, foi elaborada
após um processo de consulta a Irmãos, leigas e leigos
de todo o mundo, envolvidos nas obras do Instituto.
É o caso, então, de se perguntar: Por que uma circu-
lar sobre a missão e as atividades apostólicas dela de-
correntes?

São três os motivos.

Inicialmente, porque a missão é o cerne do nosso
modo de vida. A identidade do Instituto é construída
em torno dela e nossa vida comunitária é iluminada
por ela. Isso implica nosso empenho pela renovação
do carisma, visando atingir um consenso maior sobre
o foco de nossas obras apostólicas, se quisermos de
fato construir uma identidade vigorosa e motivadora
como Irmãos e compreender melhor a importância do
emergente papel da identidade dos leigos e leigas Ma-
ristas na vida e nas obras do Instituto.

Além disso, porque na Igreja como um todo, e em
nosso Instituto em particular, o ânimo pela missão ad
gentes parece ter se arrefecido desde o Concílio Vati-
cano II. Documentos escritos durante essa histórica
assembléia desafiavam a crença, então muito comum,
de que a salvação só seria alcançada no seio da Igreja
Católica. Como conseqüência, muitas pessoas, in-
cluindo alguns missionários experientes, começaram
a questionar o sentido e a finalidade de seu empenho
pela evangelização.

Os efeitos dessa mudança de foco sobre nosso In-
stituto ficaram mais evidentes com o passar do tempo.
Em 1989, por exemplo, havia 553 Irmãos envolvidos To
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na missão ad gentes, com a média de idade de 51 anos.
Em 2004, 596 Irmãos nessas mesmas condições de en-
gajamento missionário atingiam a média de idade de
64 anos. Embora fossem 43 Irmãos a mais servindo na
missão ad gentes em 2004, em relação a 15 anos antes,
a média de idade subiu sensivelmente. Continuando
assim, há poucas razões para se acreditar que essa ten-
dência se altere em futuro próximo. Conseqüência
disso? Nos próximos anos, o número de missionários
ocidentais em atividade será bem pequeno.

Alguns poderiam sugerir que a debilidade da mis-
são ad gentes, tanto na Igreja quanto no Instituto, de-
ve-se à falta de zelo. A situação, no entanto, é bem
mais complexa. Não há explicação simples que possa
esclarecer plenamente esse fenômeno. Portanto, a
missão ad gentes merece nosso estudo ao menos por
duas razões: uma, para nos ajudar a entender melhor
o que aconteceu nessa importante área da vida da Igreja
e do Instituto nas últimas duas décadas e, outra, para
decidirmos que ação deve ser empreendida em
resposta a essa situação.

E, finalmente, porque Marcelino insistia que a vida
de um Irmão deveria ser “amar a Jesus e fazê-lo
conhecido e amado”. Isso valia naquele tempo, como
bem vale agora. Mas o que o atual cenário desafiador
representa para um Instituto cada vez mais multicul-
tural, espalhado por 76 países? E que forma ele deve-
ria assumir, à luz do apelo para servir as crianças e os
jovens pobres considerando: a elevada média de ida-
de dos Irmãos em algumas unidades administrativas,
o processo natural de mudança das instituições, as
novas necessidades que emergem entre os jovens em
várias partes do mundo e o crescente movimento de
parceria leiga que se manifesta em todo o Instituto?
Essas são algumas das questões que eu gostaria de
analisar nas páginas seguintes. 
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Durante a leitura deste texto, tenha sempre Maria
e Marcelino como referência. Por que Marcelino?
Porque hoje precisamos como nunca de sua visão e
seu espírito de ousadia. Considerado imprudente por
uns por se endividar durante a construção de L’Her-
mitage, ele dizia: “É desse jeito que sempre tenho fei-
to tudo. Se eu tivesse esperado ter dinheiro antes de
começar, não teria conseguido assentar uma pedra so-
bre a outra”. Quando o edifício principal estava em
construção, um amigo que o visitava na ocasião per-
guntou-lhe qual a conta que pretendia usar para pa-
gar aquele ambicioso empreendimento. “Vou conse-
guir o dinheiro de onde sempre o consegui: do tesou-
ro da Providência Divina”, foi a resposta confiante3.

É igualmente muito importante ter Maria como pa-
râmetro. Na Visitação, ela levava Cristo consigo com
simplicidade, generosidade e caridade e O apresentou
aos pastores e aos reis magos com esse mesmo espíri-
to. Maria esperou até que os primeiros sinais de fé se
manifestassem para se afastar e permitir que o foco
fosse colocado em Jesus4. Devemos, pois, seguir seu
exemplo e imitar suas atitudes.

ESTRUTURA DESTA CIRCULAR

Esta circular consiste em quatro partes. A primeira
visa proporcionar uma compreensão dos fundamentos
históricos e teológicos de nossas obras apostólicas.
Conseqüentemente, inicio examinando o significado de
carisma e a relação entre consagração e missão, para em
seguida promover rápida análise sobre o que Marcelino
e nossas Constituições Maristas têm a dizer sobre os te-
mas da missão e da natureza de nossas obras.

A segunda parte trata da identidade Marista e da
vida apostólica contemporânea. Desse modo, é possí-
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Não importa 
o lugar aonde

minha Província
ou Distrito 

me envie para
servir, 

devo levar
sempre comigo

o amor 
pelos pobres.

vel abordar uma série de outros assuntos: as seme-
lhanças e diferenças entre as vocações de um Irmão
de Marcelino e de um leigo ou leiga Marista; o lugar
privilegiado da escola católica e a necessidade de novos
empreendimentos apostólicos; o lugar dos esforços
apostólicos entre as obras da Igreja; e o lugar e papel
das instituições em seus esforços para divulgar o
Evangelho.

A terceira parte é dedicada ao profundo anseio do
Fundador para que nos empenhássemos para tornar
Jesus conhecido e amado entre as crianças e jovens
pobres. Qual o sentido dessa diretriz hoje, quando es-
tamos presentes em 76 países e nos integramos em um
número cada vez maior de culturas? E que obstáculos
precisamos superar, quando colocamos no centro de
nossas ações uma grande preocupação com os filhos
pobres de Deus?

O destaque maior dessa terceira parte da circular
talvez seja o uso insistente do pensamento “crianças
e jovens pobres”, em lugar da expressão mais comum
“crianças e jovens, principalmente os mais abando-
nados”. Cumpre inicialmente considerar que o Fun-
dador, em suas cartas, sempre mencionava as crian-
ças e jovens pobres quando se referia à finalidade do
Instituto. 

Por outro lado, expressões como “os menos favo-
recidos” e “uma opção preferencial, mas não exclusi-
va, pelos pobres” parecem não passar de abranda-
mento da proclamação explícita e incisiva de nossa
Igreja e de alguns de nossos Capítulos Provinciais e
Gerais desde o Concílio Vaticano II. A Administração
Geral, as Províncias e os Distritos Maristas precisam
decidir, portanto, como responder a esse desafio. 

Isso dito, precisamos também recordar que, ao
buscar respostas à convocação para fazermos a op-
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ção pelos excluídos, estamos fundamentalmente nos
referindo a uma revolução do coração. Não importa
o lugar aonde minha Província ou Distrito me envie
para servir, devo levar sempre comigo o amor pelos
pobres.

Esta circular está centrada principalmente na dis-
cussão sobre a missão ad gentes. Muitos estudiosos
sugerem que a época de conversão de grandes contin-
gentes ao cristianismo está chegando ao fim5. Se essa
previsão estiver de fato correta, então é ainda mais
necessário discernirmos com clareza o sentido e a fi-
nalidade do nosso Instituto. Caso contrário, seremos
incapazes de tomar as decisões corajosas sobre nosso
apostolado e tantas outras dimensões de nossa vida. 

Para se compreender plenamente o sentido e o lu-
gar da missão ad gentes na vida Marista, é preciso
conhecer bem o significado que ela tem para a Igreja
hoje. Desde o Vaticano II, em muitas partes do mun-
do, abandonamos o modelo triunfante de Igreja para
passar a descrevê-la como Comunidade, Povo de
Deus e Serva Profética6. E quando nos referirmos à
missão, comecemos também a aceitar que é possível
usar imagens diferentes de ‘envio’, como ‘comunhão’
e ‘solidariedade’7.

A noção de solidariedade, por exemplo, ajuda vo-
cê e eu a entendermos o fato de que Deus confiou a
Jesus a missão não apenas de estar conosco e nos re-
velar Deus, mas de viver uma existência plenamente
humana. Jesus partilhou a vida das pessoas comuns
de seu tempo, cuja luta pela sobrevivência tornou-se
a dele, assim como os desapontamentos e alegrias, o
sentido histórico e a experiência de povo amado e sal-
vo por Deus.

A missão de Jesus, portanto, não foi uma experiên-
cia à parte e além da existência humana. Sua missão To
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Desde o final 
do Concílio
Vaticano II,

nenhum tema,
com a possível
exceção talvez

da formação
inicial, causou
tanto debate, 

e às vezes
algumas

divergências 
em algumas

regiões 
do Instituto,

como a nossa
ação apostólica.

foi partilhar conosco a nossa vida e seu discernimen-
to veio de sua solidariedade com as pessoas comuns
de seu tempo8.

A solidariedade, cerne da missão de Jesus, deve
ocupar posição central na missão da Igreja, tanto
quanto em nosso apostolado. Como Ele, devemos fa-
zer parte das circunstâncias e da vida das pessoas, en-
tre as quais fomos chamados para servi-las, sempre
com o discernimento de que partilhar da vida de uma
comunidade não é um aspecto preliminar da missão,
mas a essência de seu sentido9. Mas essa noção já não
deveria ser evidente para nós? Afinal, comunidade e
espírito de serviço são elementos essenciais de toda a
vida que mereça o nome de cristã. 

Você e eu estamos certos, pois, em olhar nossas vi-
das com a visão e o coração daquele simples padre
Marista de uma pequena paróquia do interior a quem
tratamos por Fundador. Ele concebeu os Irmãozinhos
de Maria pensando em uma missão. E inscreveu nos-
sa vida apostólica Marista no centro de nossa identi-
dade de Irmãos.

Todavia, não estou insinuando que Marcelino nos
considerava uma força eclesiástica de trabalho. Ao
contrário, ele insistia que todos os aspectos de nossa
vida — oração, vida comunitária, estruturas de gestão
e animação do Instituto e tantas outras — estão a ser-
viço da missão.

20º CAPÍTULO GERAL

A mensagem de “contrição, conversão, vida”, que
se encontra no capítulo 30 do Deuteronômio, serviu
de inspiração aos integrantes do nosso 20º Capítulo
Geral, ajudando-os a definir um foco e uma estrutu-
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ra, além de enriquecer seus resultados. A expressão
“Escolha a vida!” tornou-se a divisa desse Capítulo,
destacando o seu espírito na Mensagem Final.

Desde esse encontro, passamos a ter mais cons-
ciência do comprometimento pessoal e institucional
que essa profunda experiência de conversão oferecida
aos israelitas representa para nós: nada menos do que
a circuncisão de nossos corações.

Esse preço será cobrado de todas as áreas de nossa
vida, incluindo o nosso trabalho apostólico. Isso exi-
ge uma atitude do coração, não importa a especifici-
dade da atividade a que nos dedicamos. Assim, o nos-
so trabalho apostólico jamais poderá ser reduzido a
um conjunto de tarefas, ainda que realizadas em no-
me de Deus.

DEBATE PERMANENTE

Desde o final do Concílio Vaticano II, nenhum te-
ma, com a possível exceção talvez da formação inicial,
causou tanto debate, e às vezes algumas divergências
em algumas regiões do Instituto, como a nossa ação
apostólica. Quem e onde devemos servir e o que so-
mos chamados a fazer têm sido as perguntas com as
quais as nossas Províncias e Distritos nos cinco conti-
nentes continuam a se deparar.

Sempre que ocorre alguma discussão sobre missão
e atividade apostólica, dois desafios se apresentam. O
primeiro é o de ‘evitar a decepção pessoal’. Quando
confrontados com a necessidade de tomar alguma de-
cisão sobre nossos envolvimentos apostólicos, você e
eu precisamos nos certificar de que se trata de uma
obra de Deus, e não nossa. Nos processos de discer-
nimento, por exemplo, podemos sentir nostalgia e
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Atualmente, 
no mundo todo,

há aproxima-
damente 

200 milhões 
de crianças

excluídas 
da educação

básica  e 
800 milhões 

de adultos
analfabetos.

medo, ou nos preocupar com a possibilidade de ofen-
der alguém ou algum grupo.  Embora esses elementos
compreensivelmente façam parte do processo, nunca
devem constituir critérios para a tomada de decisão
apostólica.

A serenidade espiritual é elemento imprescindível
para qualquer iniciativa que mereça ser denominada
discernimento. Se você e eu queremos aceitar plena-
mente o desafio da vida apostólica Marista hoje, pre-
cisamos orar por essa graça.

O segundo desafio que atualmente enfrentamos
nas áreas da missão e da vida apostólica é o de ‘saber
ler os sinais dos tempos’. Precisamos ser corajosos ao
assumirmos esse compromisso, o que significa não
apenas estudar e analisar esses sinais, mas também
empreender as ações necessárias à luz de nossas 
descobertas.

Um exemplo disso é a convicção dos participantes
do 20º Capítulo Geral de que “a educação é lugar pri-
vilegiado de evangelização e promoção humana”.
Anunciaram também a aspiração de que “nossas insti-
tuições sejam mais evangelizadoras e promotoras da
justiça” e proclamaram “o direito à educação para to-
dos” e o desejo de “implicar nossa missão marista nes-
se compromisso”10.

Como aconteceu com nosso Fundador, os mem-
bros do Capítulo deram um passo adiante quando
trataram de instituições escolares, referindo-se a pro-
gramas e estruturas adequados, um currículo perti-
nente às necessidades e saberes dos estudantes e ex-
celência acadêmica. Descreveram as escolas e outras
instituições Maristas como comunidades em que os
jovens devem aprender a levar o Evangelho a sério.
Nossos esforços para integrar a fé com o projeto de
educação das novas gerações devem ser bem visíveis
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às pessoas que entram em contato com qualquer uma
de nossas obras apostólicas.

Como Irmãos de Marcelino e leigas e leigos Maris-
tas, somos chamados a tornar Jesus conhecido e ama-
do pelos jovens e crianças pobres. Confrontado com
a realidade da França após a revolução de 1789, Mar-
celino rapidamente tomou consciência da necessida-
de de novas idéias e iniciativas apostólicas inéditas.
Como diversos fundadores antes dele, respondeu às
necessidades de seu tempo com criatividade, utilizan-
do os meios então disponíveis. Toda a Igreja tomou
igual iniciativa em seu projeto missionário.

Hoje, por exemplo, vivemos em um mundo onde a
globalização condiciona o contexto de nossas ações, e
mais uma vez somos chamados a viver o nosso apos-
tolado de modo renovado e criativo. O desenvolvi-
mento tecnológico oferece oportunidades inéditas pa-
ra a humanidade. Não obstante, por uma série de ra-
zões, esses benefícios ainda estão longe do alcance de
milhões de seres humanos que vivem em condições
degradantes à sua dignidade. Atualmente, no mundo
todo, há aproximadamente 200 milhões de crianças
excluídas da educação básica e 800 milhões de adul-
tos analfabetos12.

Tal situação é descrita mais detalhadamente por
um grupo que se reuniu em novembro de 2005, em
Roma, para participar do encontro das Pontifícias
Academias de Ciências e de Ciências Sociais, cujo te-
ma foi “Globalização e Educação”. Seus membros
concluíram que a oferta da educação continua ex-
traordinariamente desigual na população mundial,
aprofundando-se o “abismo de qualidade” entre as
escolas freqüentadas pelos pobres e os outros estu-
dantes não-pobres. Além disso, foi assinalado que a
educação fundamental, em especial, permanece dra-
maticamente precária em algumas partes do mundo e To
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as competências básicas ‘clássicas’ da educação —
“saber ler, escrever e contar”— são insuficientes no
mundo globalizado13.

O Relatório Mundial sobre a Juventude, da Orga-
nização das Nações Unidas (ONU), de 2005, colocou
a globalização na lista das cinco áreas mais preocu-
pantes em relação às crianças e aos jovens de todo o
mundo. As outras quatro foram: a influência da tec-
nologia da informação e da comunicação, HIV/AIDS,
o envolvimento sem precedentes em conflitos arma-
dos e as diferenças entre as gerações14.

As dificuldades que enfrentamos são bastante evi-
dentes. No entanto, o que nos questiona é a natureza
de nossa resposta. Será que as ações que temos em-
preendido no sentido de aceitar os desafios da missão
e da vida apostólica têm sido suficientemente inova-
doras e prospectivas a ponto de serem inéditas ou de
assumirem corajosamente o risco de explorar territó-
rios ainda não percorridos?15 Ou a história julgará
nossos projetos apenas como discretas tentativas de
restaurar o passado?

Cabem aqui ainda outros questionamentos:

• Qual o projeto da escola católica? Que lugar essa
instituição ocupa hoje em muitos países e culturas
onde o Instituto está presente? Como pode ser re-
novada e transformada para melhor atender às ne-
cessidades das crianças e jovens pobres?

• Que iniciativas na área da justiça deveriam ser em-
preendidas em favor das novas gerações?

• Que respostas oferecemos às novas necessidades
das crianças e jovens pobres, sem família, excluí-
dos da sociedade, escravizados, explorados, sem
esperança?

A oferta 
da educação

continua
extraordinariam

ente desigual 
na população

mundial,
aprofundando-se

o “abismo 
de qualidade”

entre as escolas
freqüentadas
pelos pobres 

e os outros
estudantes 

não-pobres.
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• Qual nosso papel nos programas educacionais vol-
tados para o desenvolvimento da consciência, da
reconciliação e da emancipação dos jovens católi-
cos e de outras crenças, bem como de suas comu-
nidades e nações?

• Finalmente, que sentido as transformações do
mundo contemporâneo assumem para a missão
confiada a nosso Instituto?

Embora devamos evitar as armadilhas do passado,
não podemos nos desviar do desafio de integrar nos-
sos esforços para criar uma ética mais adequada a um
mundo multicultural, cuja internacionalidade é nor-
ma e não exceção. 

Em 1903, nossos Irmãos franceses enfrentaram sua
própria crise de renovação. Em conseqüência do que
se costumou denominar ‘leis de secularização’, so-
mente naquele ano mais de 900 deles deixaram seu
país. Um número equivalente permaneceu. Nos anos
seguintes, os membros de um e outro grupo tiveram
seus momentos de dúvida e discernimento, mas todos
deram enorme contribuição para a história do Insti-
tuto, a Igreja e o mundo em geral.

Aqueles Irmãos que deixaram a França contribuí-
ram de modo decisivo para que o foco dos esforços
do Instituto se transferisse da Europa para um mun-
do muito mais amplo. O resultado duradouro disso?
Um complexo contingente multicultural de discípu-
los, Irmãos, leigas e leigos Maristas que atualmente
dedicam seus melhores esforços em todos os conti-
nentes.

Os Irmãos enviados em missão ad gentes, há mais
de um século, receberam pouca formação especializa-
da para o que enfrentariam. Entretanto, levaram
consigo uma fé inabalável, uma grande confiança em To
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Maria e em sua proteção, a virtude da simplicidade, o
espírito de ousadia e prudência. Dizendo de outro
modo: carregavam consigo o sonho de Marcelino e o
seu coração generoso. É importante também dizer
que esses Irmãos responderam aos sinais de seu tem-
po de modo inovador e prospectivo. 

Por mais dificuldades que os acontecimentos de
1903 tenham trazido, reconhecemos a bênção que re-
presentaram para o nosso Instituto e sua missão. Ho-
je novamente precisamos, como grupo, impregnar-
nos do espírito de 1903. Desse modo, não estaremos
apenas resgatando a paixão pela missão ad gentes,
mas ampliando nossos horizontes para nos tornar
mais aptos a atender às necessidades da Igreja nas
fronteiras de nosso mundo e nossa era.

DESAFIOS CONCRETOS

Enfrentamos muitos desafios hoje em nossa vida
apostólica. Em algumas Províncias, por exemplo, os
Irmãos divergem quanto ao foco adequado de nosso
trabalho. Alguns acreditam que nossas energias de-
vem ser dirigidas ao trabalho nas escolas e outras in-
stituições que durante muitos anos prestaram impor-
tante serviço à Igreja e aos jovens e o consideram ain-
da com grande potencial nesse novo século. Outros,
na mesma unidade administrativa, estão igualmente
convencidos de que as novas e urgentes necessidades
de muitos jovens são evidentes ‘sinais dos tempos’
que nos convocam para outros lugares nesse momen-
to da história do Instituto.

Há Províncias e Distritos em que alguns Irmãos
parecem ter perdido o sentido do nosso apostolado.
Não havendo um plano específico para essa área de
ação, o trabalho com freqüência perde o foco e o
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contato desses Irmãos com as crianças e os jovens é
esporádico ou aleatório, na análise mais otimista. Al-
guns, ainda, tendo se afastado do mundo dos jovens,
temem que qualquer iniciativa no sentido de retornar
ao seu convívio resulte em fracasso.

Finalmente, em algumas Províncias e Distritos, há
Irmãos que perderam o sentido de mobilidade. Como
passaram quase toda a vida servindo no mesmo tra-
balho e local, temem mudar, não demonstrando assim
qualquer intenção de enfrentar essa possibilidade, a
despeito de sua urgência. É triste dizer, mas, não obs-
tante emprestem seu tempo a algum trabalho do In-
stituto, não dedicam mais sua vida à missão.

Terminado esse preâmbulo, vamos começar a nos-
sa reflexão.
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QUESTÕES PARA REFLEXÃO

Reserve um tempo para ler e responder as perguntas propostas a se-
guir, feitas para ajudá-lo a refletir sobre o que leu nas páginas pre-
cedentes. Tenha à mão lápis ou caneta e papel para o caso de preci-
sar fazer alguma anotação, escreva uma frase ou idéia de que quei-
ra se lembrar ou registre uma reflexão mais extensa. Guarde essas
anotações, pois lhe poderão ser úteis mais tarde, seja para uma re-
visão pessoal ou algum debate que venha a ser feito sobre o que aca-
bou de ler. 

1.Que sentido a palavra missão tem para você e como os Ir-
mãos de sua Província ou Distrito geralmente a entendem? À

luz de sua definição, que trabalhos apostólicos você julga estarem
relacionadas com nossa missão em sua unidade administrativa? 

2.Descreva algumas divergências ou tensões sobre a missão e
a vida apostólica que atualmente atingem sua Província ou

Distrito? Qual é, em sua opinião, a causa principal dessas diver-
gências e tensões e o que pode ser feito para superá-las? Agora,
reflita um pouco sobre as áreas em que há concordância sobre a
missão e o nosso apostolado em sua Província e Distrito nesse
momento de sua história. Como esse consenso foi alcançado?
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PARTE I
Aspectos fundacionais

H á alguns anos conheci, em um simpósio em
Roma, o superior de um dos seminários de
língua inglesa dessa cidade. Durante nossa

conversa, tomei conhecimento de que ele fora aluno
de uma de nossas escolas da antiga Província da Grã-
Bretanha. À medida que me contava sua história, fi-
cava mais visível sua gratidão à educação Marista. No
final de nosso diálogo, esse sacerdote de meia-idade
resumiu assim sua experiência: “Eu era um menino
pobre, filho de operários, na época em que conheci os
Irmãos Maristas. Hoje, quando recordo a minha in-
fância, sei que aqueles homens me deram muito mais
do que educação: seus Irmãos abriram uma porta pa-
ra o mundo, para mim e para muitas outras crianças”.

Esse resultado certamente era, ao menos em parte,
o que o Fundador tinha em mente quando, em janei-
ro de 1830, escreveu ao Irmão Bartolomeu essas ca-
rinhosas e encorajadoras palavras sobre o nosso tra-
balho apostólico: “Desejaria eu ter a felicidade de en-
sinar, de consagrar minhas atenções de maneira mais
direta para formar essas crianças delicadas”16. A men-
sagem ao Irmão Bartolomeu continua: “Como é im-
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portante o trabalho que vocês fazem, como é sublime!
Vocês estão continuamente em companhia daqueles
com os quais Jesus se comprazia, já que proibia expres-
samente 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”.

“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 melhor
exemplo de bom comportamento; dos que ainda não
são, porque hão de ser. 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 vo-
cês e em seus queridos alunos”17.

Alguns anos depois, em julho de 1833, Marcelino
novamente escreveu sobre o trabalho de seu Institu-
to18. Desta vez, no entanto, sua carta era endereçada
ao Bispo Alexandre Raymond Devie, da cidade de
Belley. O Fundador solicitava o adiamento da data em
que seus Irmãos deveriam assumir uma escola locali-
zada perto da cidade de Chaveryat. Essa carta é notá-
vel em razão das observações do Fundador sobre a fi-
nalidade do Instituto: “Tenho uma simpatia cada vez
maior para com esta obra que, se bem examinada, não
fica fora do meu objetivo, pois diz respeito à educa-
ção dos pobres”.

Entre as cartas do Fundador, algumas fazem refe-
rências ao apostolado. Três delas, por exemplo, foram
escritas em resposta a um pedido para que os Irmãos
trabalhassem em uma Instituição para surdos-mudos
localizada em Saint-Etienne19. Marcelino estava incli-
nado a aceitar esse projeto, mas queria antes capaci-
tar alguns Irmãos para essa tarefa. Impacientes pela
demora da resposta, as autoridades da cidade pedi-
ram ajuda aos Irmãos das Escolas Cristãs. To
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Por que citar essas cartas endereçadas ao Irmão
Bartolomeu e ao bispo Devie, além daquelas referen-
tes à instituição para surdos-mudos? Para dar uma
oportunidade a Marcelino de nos dizer com suas pró-
prias palavras qual a finalidade do Instituto. E tam-
bém para ilustrar o fato de que, no centro de nosso
Carisma Marista, encontram-se três elementos: a ex-
periência do amor de Jesus e Maria por nós; a abertu-
ra e o discernimento aos sinais dos tempos; um amor
comprometido com os jovens e as crianças, especial-
mente os mais necessitados20.

“PRECISAMOS DE IRMÃOS...”

O plano do Fundador de estabelecer uma comuni-
dade de Irmãos professores começou em seu tempo
de seminário. Quando foi nomeado para sua primeira
atividade paroquial, alguns fatores fizeram-no colocar
imediatamente seu projeto em ação. 

O que o preocupava era, acima de tudo, a situação
da educação na França. E por razões fundamentadas.
O sistema escolar nacional, após a Revolução France-
sa, entrara em crise. As instituições de educação ele-
mentar, visíveis em toda a parte do país antes de 1789,
quase haviam desaparecido21, e a maioria dos profes-
sores da época de Marcelino eram descritos, ao me-
nos por um historiador da época, como “ímpios, bê-
bados e imorais; a escória da humanidade”22.

LaValla não escapou das conseqüências dessa triste
situação. O Fundador concluíra rapidamente que,
apesar das reformas educacionais de Napoleão, a qua-
lidade da educação nas escolas, então para meninos,
deixava a desejar. Do mesmo modo, um relatório so-
bre a região do Loire, onde se localizava LaValla, tra-
zia o seguinte comentário sobre o estado da educação:
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“Os jovens vivem na mais completa ignorância e estão
entregues à mais assustadora dissipação”23.

A preocupação de Marcelino com a situação da
educação na França, bem como as ordens de Luís
XVIII (1816) para que todas as paróquias ofereces-
sem instituições de educação elementar para as crian-
ças, mesmo aquelas cujas famílias não dispunham de
recursos para pagar, devem ter tocado bastante o co-
ração e o mente do Fundador, naquela manhã em que
foi chamado ao leito do jovem agonizante Jean Bap-
tiste Montagne.

De muitas maneiras, o encontro com esse jovem
ajudou Marcelino a enxergar com mais clareza a mis-
são que o Espírito lhe reservara. Reconheceu imedia-
tamente naquele jovem uma vítima da exclusão. Sua
aparente necessidade de consolação e educação na fé
condicionou a resposta do Fundador e definitivamen-
te orientou sua vida.

Embora não haja dúvidas de que Marcelino, ao
fundar o Instituto, respondera à extrema necessidade
de uma adequada educação religiosa das crianças e
dos jovens pobres de seu tempo, há razões para crer
que sua visão era bem mais abrangente. Para o Fun-
dador, a educação era mais do que um processo de
transmissão de informações, fatos e personagens, ou
mesmo de aspectos de nossa fé. Para Marcelino
Champagnat, era um meio poderoso de formação e
transformação das mentes e dos corações das crianças
e jovens.

A esse respeito, por exemplo, escreveu: “Se fosse
apenas para ensinar as ciências humanas aos jovens,
não haveria necessidade de Irmãos; bastariam os de-
mais professores. Se pretendêssemos ministrar so-
mente a instrução religiosa, limitar-nos-íamos a ser
simples catequistas, reuniríamos as crianças uma hora To
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por dia, para transmitir-lhes as verdades cristãs. Nos-
so objetivo, contudo, é mais abrangente. Queremos
educar as crianças, isto é, instruí-las sobre seus deve-
res, ensinar-lhes a praticá-los, infundir-lhes o espírito
e os sentimentos do cristianismo, os hábitos religio-
sos, as virtudes do bom cidadão”24.

O Fundador desejava que os esforços de seus pri-
meiros Irmãos fizessem diferença significativa na vida
de todos os jovens e crianças que estivessem a seus
cuidados. Por conseguinte, ele os encorajava a rezar
por aqueles a quem eram chamados a servir, a amá-los
e a conquistar o respeito deles. Do ponto de vista de
Marcelino, seus Irmãos e todos os que se associassem
a eles precisavam ser apóstolos dos jovens. Logo, o
tempo que seus seguidores deveriam passar com as
crianças e jovens teria de ser significativo. Mas, acima
de tudo, a presença dos Irmãos deveria ser marcada
por um forte espírito de fraternidade e seu desejo de
falar do amor de Jesus e Maria sempre colocado em
destaque.

CARISMA

Com alguma freqüência, você e eu ouvimos dizer
que, além dos dons de sua personalidade e dos fatos
e circunstâncias da história, o carisma do Fundador
foi uma poderosa influência em sua formação e no
sentido de sua vida. Mas, qual o real significado des-
sa palavra? A resposta a essa pergunta não é fácil.

Ao longo da história, esse conceito foi definido de
várias maneiras. Alguns o empregaram para descrever
um determinado tipo de personalidade ou caracteri-
zar certos tipos de atitude. Outros ainda insistiram
que o termo se refereria a trabalhos específicos que
deveriam estar sempre de acordo com a inspiração in-
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icial de uma pessoa. Infelizmente, nenhuma dessas
definições esclarece muito a natureza de nosso modo
de vida hoje ou o papel e o lugar que o carisma ocu-
pa nele.

É importante estabelecermos uma definição apro-
priada para ‘carisma’ por uma razão: sem um carisma,
você e eu seríamos incapazes de apreender o pleno
sentido do chamado na vida de Marcelino, tampouco
do nosso. Por coerência com a finalidade de nosso In-
stituto, entendemos carisma como um dom do Espíri-
to oferecido para o bem da Igreja, que se estende a to-
da a humanidade25. Não confundamos carisma, po-
rém, com graça. Um carisma é concedido pelo amor
de Deus à humanidade, enquanto uma graça é dádiva
gratuita do amor de Deus a uma pessoa26.

São Paulo escreveu com alguma insistência sobre
carisma. Disse que uma pessoa recebe um determi-
nado carisma, e outra recebe um diferente, mas to-
das os recebem sempre para o benefício de todos27.
Paulo também nos ajudou a compreender que o ca-
risma faz parte da vida de todos nós, constituindo
elemento importante no processo de transformação
permanente de nosso coração que deveria marcar
nossa vida. Para ele, a presença do amor era o mel-
hor indicador de que estava ocorrendo uma conver-
são, sentimento evidentemente demonstrado mais
por ações do que por discurso vazio. Escrevendo pa-
ra a comunidade cristã de Corinto, Paulo insistiu
exatamente nisso: “o amor é paciente e benigno; o
amor não se envaidece”28.

Infelizmente, além dos textos de Paulo, o termo
carisma aparece pouco no Novo Testamento. Por
conseguinte, a maioria de nós hoje em dia raramente
se considera portador de um dom especial do Espíri-
to a ser colocado a serviço do bem de todos. Por isso,
você e eu precisamos enfrentar o desafio de com- To
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preender melhor as diversas maneiras pelas quais
Deus escolhe estar presente em nós em benefício da
humanidade.

CARISMA EM UM INSTITUTO RELIGIOSO

Quando o carisma é usado para se referir a um Ins-
tituto religioso, assume sentido diferente daquele atri-
buído a uma pessoa. Há duas razões para essa distin-
ção: o carisma de um Instituto tem longa permanência
no tempo e é construído por muitas pessoas. Esses dois
fatores — a permanência no tempo e a construção co-
letiva — transferem o carisma do domínio individual
para o da Igreja como um todo.

Durante os anos seguintes ao Concílio Vaticano II,
os escritos do Papa Paulo VI contribuíram bastante
para moldar o sentido de carisma, sendo oportunos
ainda hoje. “O Carisma da Vida Religiosa, na verda-
de”, escreveu, “longe de ser um impulso nascido da
carne e do sangue ou ditado por uma mentalidade que
se conforma com o mundo presente, é antes o fruto do
Espírito Santo que age continuamente na Igreja”29. A
exortação do Papa continua identificando diversos si-
nais característicos da presença do carisma: fidelida-
de ao Senhor, atenção aos sinais dos tempos, iniciati-
vas ousadas, doação pessoal persistente, humildade
em lidar com as adversidades e desejo de fazer parte
da Igreja.

O carisma oferecido à Igreja e ao mundo por me-
diação de Marcelino Champagnat é, portanto, muito
mais do que um conjunto de trabalhos considerados
coerentes com sua visão original, um estilo de oração
referente a uma determinada espiritualidade — por
mais importante que isso possa ser — ou um conjun-
to de qualidades marcantes da vida do Fundador. 
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O carisma do nosso Instituto é nada mais nada me-
nos do que a presença do Espírito Santo. Ao permitir
que o Espírito aja em nós e por nosso intermédio, po-
demos realizar feitos surpreendentes. A história a se-
guir ilustra bem essa idéia.

Em 1686, após mais de 30 anos de exílio em Bilbao
(Espanha), duas irlandesas, pertencentes a uma
congregação Dominicana, retornaram à sua terra na-
tal. Tomaram tal iniciativa encorajadas pelo Superior
Provincial dos Frades Dominicanos que julgava ser
suficientemente seguro fundar um convento em Gal-
way, na Irlanda ocidental.

Animadas pelo desafio, Juliana Nolan e Mary
Linch voltaram de navio à sua pátria, conscientes de
que inúmeras situações desconhecidas estariam à sua
espera. Quando toda a história da Congregação Do-
minicana na Igreja for finalmente escrita, certamente
essas duas mulheres ocuparão lugar de destaque. Elas
enfrentaram exílio, guerra, reviravoltas políticas, via-
gens perigosas, pressões de leis penais anticatólicas e
a insegurança financeira para voltar a estabelecer em
sua terra natal o modo de vida Dominicano. Mary tin-
ha sessenta anos de idade quando assumiu esse desa-
fio e sua companheira, Juliana, setenta e cinco anos e
meio30.

Quem, a não ser o próprio Espírito Santo, pode
nos incutir a coragem de agir como essas duas mulhe-
res? A genuína renovação tem um custo, que às vezes
pode ser bastante elevado. Se estivermos seriamente
interessados na renovação de nosso Instituto, contu-
do, precisamos relevar certas justificativas, como a
idade, a personalidade ou o medo do futuro, entre
outras, e pôr mãos à obra.

Alguns dos melhores elementos da vida religiosa
apostólica são o zelo, o espírito de fé, a tolerância e a To
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audácia de superar um grande desafio. Com certeza,
essas qualidades foram bem visíveis na vida de Mar-
celino Champagnat.

O Fundador foi o primeiro a compreender e a vi-
ver o carisma Marista, e o fez antes que se institucio-
nalizasse em regras e hábitos. E o mesmo carisma per-
maneceu bem visível em sua vida após a promulgação
das Regras de 1837. O carisma de nosso Instituto
também foi se desenvolvendo ao longo de dois perío-
dos: um, abrangendo a experiência de Marcelino com
os primeiros Irmãos; e o outro, na tradição que emer-
giu dessa experiência.

Marcelino Champagnat via todos os acontecimen-
tos da vida, com seus fracassos e sucessos, pelos olhos
da fé. Por isso, assumiu riscos em situações em que
outras pessoas aconselhavam prudência, pois sabia a
diferença entre correr riscos e negligência.

A vida do Fundador oferece muitos exemplos da
presença do Espírito Santo: começou recrutando os
primeiros Irmãos Maristas no segundo mês de sua
chegada a LaValla e, pouco tempo depois, comprou a
casa — conhecida hoje por nós como Berço do Insti-
tuto — e lá fundou uma comunidade.

Marcelino também começou a construir L’Hermi-
tage apenas sete anos após nossa fundação e um ano
depois que o Instituto viveu sua primeira séria crise
de vocações. Ao construir esse prédio, o Fundador o
tinha em mente não apenas para os Irmãos já recruta-
dos, mas para os muitos mais que se seguiriam a esses.
Ele sonhava grande, por isso estava disposto a doar-se
totalmente para realizar esse sonho. 

Sua fé na presença constante de Deus o ajudou a
enfrentar certas experiências e acontecimentos que
teriam derrotado outras pessoas. Ele também confia-
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va plenamente na proteção de Maria e em sua inter-
cessão. Ele a considerava parceira de peregrinação e
irmã na fé. Depois de terem dado o melhor de si, as
pessoas que a ela recorressem deveriam apenas espe-
rar, pois ela as atenderia31.

Nesse sentido, você e eu devemos nos fazer as se-
guintes perguntas: Acreditamos realmente que o
Espírito, tão ativo e presente no Fundador, está agin-
do em nós? Nossas ações de fato demonstram essa
crença? Imitamos realmente Marcelino, tirando nossa
inspiração e nossa força de seu carisma? O Irmão
Francisco fez exatamente isso quando pediu a graça
de se tornar “um retrato vivo do Fundador”. Pediu a
Deus que tornasse visível nele e em seus Irmãos o
mesmo carisma a que estamos nos referindo agora.

CARISMA E ESTRUTURAS

Com o passar do tempo, os carismas geram estru-
turas que se tornam a identidade da instituição e vali-
dam sua expressão. Nossa regra de vida de 1837,
conhecida hoje como Constituições e Estatutos, é um
exemplo de como um carisma se institucionaliza. 

Todos os carismas desenvolvem estruturas que mu-
dam ao longo do tempo. Isso acontece em resposta a
novas circunstâncias, ou quando as estruturas já não
mais respondem à experiência do Instituto e de seus
membros. Esse processo é denominado renovação.
Em algumas oportunidades, ocorre lenta e progressi-
vamente; em outras, acontece subitamente, em
resposta a contingências inesperadas.

As últimas quatro décadas da vida religiosa foram
marcadas por algumas transformações dramáticas.
Alguns observadores identificaram a convocação do To
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Concílio Vaticano II para a adaptação e renovação da
vida religiosa como origem da revolução que acabou
ocorrendo. A mudança em nosso modo de vida foi tão
acentuada que muitos comentam que ela é, em verda-
de, a manifestação de uma transição paradigmática no
sentido da vida religiosa. O que exatamente isso re-
presenta e qual sua influência sobre o carisma? 

Paradigmas são sistemas de idéias e valores que
nos ajudam a tomar consciência de nossa vida. O teó-
logo Juan Sobrino os compara às dobradiças de uma
porta. Há momentos de crise e de perturbação quan-
do dobradiças velhas e enferrujadas não suportam
mais o peso da porta. Essa situação impõe a criação
de novas dobradiças para que a porta volte a abrir e
fechar bem32.

Paradigmas são úteis desde que o que eles expli-
cam supera o que não conseguem explicar. Quando
essa condição se inverte, ocorre uma mudança de pa-
radigma. Um novo sistema de idéias e valores é então
exigido para explicar a mudança. Por exemplo, para
a maioria de nós com mais de 50 anos de idade, a pa-
lavra ‘família’ geralmente significa pai, mãe e filhos.
Quando esse modelo de família não se encaixa mais
no paradigma, nossa tendência é classificá-lo como
‘família sem pai’, ‘família sem mãe’ ou ‘família adoti-
va’. No entanto, em alguns países, onde por muito
tempo predominou o paradigma da ‘família nuclear’,
as pessoas buscam um novo modelo para ajudá-las a
entender a mudança que está ocorrendo na família.

A maioria de nós já deve ter lido a respeito de al-
guns antigos paradigmas de vida religiosa, como o do
monasticismo, dos mendicantes e, mais recentemente,
dos Institutos religiosos apostólicos. 

Se o paradigma que ajuda a explicar o nosso modo
de vida está mudando, a expressão do nosso carisma

Nesse sentido,
você e eu
devemos 
nos fazer 

as seguintes
perguntas:

Acreditamos
realmente que 

o Espírito, 
tão ativo 

e presente 
no Fundador,

está agindo 
em nós?
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será inexoravelmente afetada. Durante o atual perío-
do de renovação da vida religiosa, somos convocados
a empreender um processo de discernimento e retor-
nar ao espírito de nosso carisma original.

O desafio que enfrentamos durante um período de
renovação ou de mudança paradigmática é especial. É
preciso então ressignificar o carisma, renovando-o à
luz dos sinais dos tempos. E isso tem a ver com o
Espírito Santo. Não é tarefa fácil. Os capitulares do
nosso 20º Capítulo Geral nos lembraram desse fato,
quando afirmaram que, como Instituto, ainda preci-
samos promover um discernimento evangélico que vi-
se à transformação de nossas obras apostólicas33.

O Vaticano II nos ensinou que não é possível im-
pedir a ação do Espírito Santo. O carisma de nosso
Instituto precisa ser vivido e cuidado não apenas por
seus membros, mas desenvolvido e aprofundado em
união com o Povo de Deus que também está em pro-
cesso de contínuo desenvolvimento.

O Concílio também nos assegurou que não é pos-
sível impor limites à generosidade de Deus. Antes do
Vaticano II, o pensamento era outro. A maioria das
pessoas pensava que os carismas ficavam restritos aos
Institutos religiosos e a seus membros. Assim, o caris-
ma de Santo Inácio parecia residir exclusivamente
com os Jesuítas e o de São Francisco com os Francis-
canos, assim como a inspiração de São Domingos es-
tava disponível apenas aos membros da Ordem dos
Pregadores. Hoje em dia, no entanto, entendemos
que o carisma recebido por intermédio de Marcelino
Champagnat toca os corações e atrai a imaginação
tanto de Irmãos quanto de leigas e leigos.

Uma observação final nesta parte. Não é possível
reduzir o carisma apenas à tradição. Se, por um lado,
isso nos impõe restrições, por outro nos desafia a bus- To
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car nossa própria superação. Somos chamados a man-
ter um equilíbrio prudente entre essas duas posições,
o que nos ajuda a compreender a diferença entre o
trabalho apostólico de um grupo e de outro.

O carisma de todo Instituto, o nosso incluído, é
sempre vibrante e inspirador. Constitui uma tradição
que vai se auto-atualizando ao longo do tempo, cujas
raízes se fixam na interação entre a tradição do passa-
do e o apelo do Espírito Santo para assumir os desa-
fios do presente e do futuro.

Nosso Instituto, por exemplo, foi em parte funda-
do para atender, em nome de Jesus, a uma demanda
urgente e negligenciada. Nosso carisma Marista re-
presentou um elemento bem definido no conjunto
das necessidades daquele tempo. É muito importante,
hoje como ontem, definir o apostolado do nosso Ins-
tituto à luz dos sinais dos tempos e dos apelos da Igre-
ja. Se discernirmos com cuidado esses sinais e aten-
dermos a tais apelos, nosso carisma nos ajudará a
responder à seguinte questão: Que ações podemos
sinceramente considerar como sendo nossa responsa-
bilidade?

Entendo que nosso apostolado apresenta três
aspectos característicos.

Primeiro, ele nos impõe o compromisso funda-
mental de tornar Jesus conhecido e amado. Por
conseguinte, as instituições educacionais, como é o
caso de nossas escolas de nível fundamental e médio
nas quais muitos Irmãos e colaboradores leigos tra-
balham, precisam ser mais do que centros de excelên-
cia acadêmica com ótimos índices de aprovação nos
processos de admissão às instituições de educação
superior. Deveriam ser, também e principalmente, lu-
gares onde o Evangelho fosse proclamado e teste-
munhado.
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Em algumas partes, porém, certas circunstâncias e
contingências podem nos condicionar a buscar alter-
nativas para o trabalho de evangelização. Os ensina-
mentos do Vaticano II nos asseguram que Deus está
presente em outras tradições que não as nossas e cada
pessoa deve tomar suas próprias decisões no terreno
da fé e da adesão a Cristo. Todavia, em situações de
pluralismo religioso, testemunhamos o Reino de Deus
vivendo nossa tradição religiosa e assumindo nosso
compromisso de fé, mas encorajando todas as pessoas
com quem entramos em contato a praticar sua fé de
acordo com sua herança religiosa.

Segundo, os esforços apostólicos que empreende-
mos devem ser dirigidos às crianças e jovens. Diversos
Institutos foram criados para trabalhar com os mais
diferentes grupos humanos. O nosso foi fundado pa-
ra atender às crianças e aos jovens.

E, terceiro, entre todos os jovens e crianças, somos
chamados especificamente para trabalhar com os po-
bres e os excluídos. Se não formos nós a incluí-los
nesse mundo de Deus, quem o fará?

Haveria alguma exceção naquela situação em que
já estamos inseridos em uma população ou comuni-
dade? Não obstante o nosso foco central ser a crian-
ça e o jovem, e os mais pobres entre todos, não está
de todo excluída a possibilidade de assumirmos, em
casos especiais, outros trabalhos. Os Irmãos de uma
Província ou Distrito podem permitir, por exemplo,
que um dos Irmãos se dedique a um tipo de trabalho
não pertinente ao nosso carisma, mas que represente
uma necessidade urgente e importante da Igreja local.
Nesse caso, o nosso carisma nos ajudará a manter o
foco quando um serviço da Igreja se apresentar.

Nos anos iniciais de nosso Instituto, os Irmãos, as-
sim como o próprio Fundador, assumiram ocasional- To
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mente trabalhos que não eram pertinentes ao nosso
objetivo geral. A prática do Fundador de acolher pes-
soas idosas, algumas com doenças incuráveis, ilustra
bem esse caso34. Para atender a essa iniciativa em
especial, Marcelino recebia doações de uma benfeito-
ra chamada Marie Fournas.

Na primavera de 1833, em correspondência dirigi-
da a essa senhora, o Fundador escreveu: “Como nos-
sa casa está lotada, precisamos de um espaço separa-
do para essa boa obra, o que significa um dispêndio
de sete ou oito mil francos. De outro modo, seremos
obrigados a desistir dela, não obstante nosso desejo
de levá-la adiante e desde que não interfira em nosso
projeto principal”35. Para Marcelino Champagnat, a
finalidade do nosso Instituto estava claramente colo-
cada. Sem dúvida, ele estava inclinado a responder a
outras necessidades importantes de seu tempo, desde
que esses esforços não desviassem o projeto original
para o qual havia fundado os Irmãozinhos de Maria.

Antes de prosseguir, desejo assinalar que, no pas-
sado, algumas vezes demos um sentido muito estreito
a nosso apostolado. Disso resultou o fato de termos
sido mais reconhecidos por um tipo específico de tra-
balho – no caso, o magistério escolar – do que pelo
que realmente deveríamos sempre ser: Irmãos dedica-
dos a proclamar a Palavra de Deus às crianças e aos
jovens pobres.

Muitos sofreram sem necessidade durante o período
em que o magistério escolar se tornou quase sinônimo
de Irmão Marista. Aqueles que não estavam capacita-
dos a exercer essa tarefa, seja em razão de idade ou saú-
de, seja pelo fato de que seu apostolado com os jovens
não era compatível com esse magistério escolar, não se
sentiam – ou eram induzidos a que não se sentissem –
membros plenos do Instituto. Não é possível refazer o
passado, mas podemos aprender muito com ele.
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Ainda que nosso apostolado com as crianças e os
jovens pobres seja bem visível, precisamos cuidar pa-
ra não sermos restritivos demais. Por outro lado, não
obstante assumamos determinadas ações urgentes e
importantes, devemos sempre ter em mente que nos-
sa vida apostólica significa muito mais do que a exe-
cução dessas tarefas. Nesse caso, nossa vida comuni-
tária e de oração assume papel crucial. Adianta pou-
co eu apresentar um desempenho fantástico como
educador e gestor escolar, ou mesmo em minha atua-
ção com crianças de rua, se eu ignorar os Irmãos com
quem vivo e não adotar Jesus como centro e paixão
de minha vida.

CONSAGRAÇÃO PARA A MISSÃO

Como religiosos apostólicos, somos chamados a
uma vida de serviço. Muitas imagens podem ser evo-
cadas quando pensamos em serviço: partilhar nossas
capacidades, conhecimentos e experiência com os ou-
tros; demonstrar espírito de generosidade; cuidar de
crianças, idosos, enfermos e outros grupos. Tudo isso
está relacionado com a idéia de serviço. 

Aceitar o fato de que o serviço tem um lado altruís-
ta é fácil. Difícil é reconhecer que uma pessoa a servi-
ço não deve fazer isso em interesse próprio. Os indiví-
duos envolvidos hoje na política, por exemplo, não
são reconhecidos exatamente por estarem a serviço do
interesse público em detrimento de seus interesses
pessoais. Na melhor das hipóteses, a maioria deles
espera que um favor feito a um cidadão resulte em
mais um voto no dia da eleição. Esse tipo de atitude
pode mesmo ser admissível nos políticos, e tal ambi-
ção pode mesmo parecer legítima para essas pessoas36.
Entretanto, mais do que esse tipo de sucesso, a men-
sagem de Jesus, aliada a um generoso espírito de ser- To
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viço, deve constituir a motivação para tudo o que fi-
zermos. Assumindo uma atitude de generoso
desprendimento, demonstraremos que é o Evangelho
de Jesus, e não qualquer ambição ou sucesso, que ilu-
mina nosso apostolado. Quando isso acontece à vida
espiritual, aqueles com sentido de desapego são os que
demonstram o verdadeiro interesse. São esses que
acolhem o próximo como prioridade, colocando-se
permanentemente à disposição da vontade do Senhor. 

Como cristãos, somos convidados a participar do
Mistério Pascal e a viver a morte e a ressurreição de
Cristo em nosso cotidiano. Como acontece com todo
apelo amoroso, um cristão é convidado a se entregar,
imitando Cristo em sua atitude de renúncia pessoal
para ser plenamente transformado pela vida divina.

O Papa Paulo VI sempre utilizava a palavra caris-
ma quando se referia a missão, enquanto João Paulo
II preferia usar o termo consagração. Essas duas pala-
vras — consagração e missão — às vezes se confun-
dem. Assim, algumas pessoas entendem que a identi-
dade da vida religiosa se encontra na consagração, en-
quanto outras insistem em que a sua essência está na
missão. 

Um Instituto religioso como o nosso expressa sua
identidade vivendo com o Povo do Deus e compro-
metendo-se com a missão evangelizadora definida por
nosso Fundador. O mesmo acontece com o modo pe-
lo qual essa missão nos foi legada pela história. So-
mos, enfim, consagrados para a missão: esse fato é
central no compromisso que assumimos com Deus e
uns com os outros. E esse engajamento — como qual-
quer outro em nossa vida — deve ser cultivado, cui-
dado e desenvolvido por quem o assume37.

A própria vida consagrada é em si mesma uma mis-
são. E, como missão, deve estar sempre visível. Nosso
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amor por Deus, manifestado na vivência radical dos
conselhos evangélicos, como zelo apaixonado pelos
pobres e necessitados e compromisso com a vida co-
munitária, deve traduzir-se em atitudes que os outros
sejam capazes de ver e compreender. Essas atitudes
são também valiosas para os novos membros, orien-
tando-os e dando-lhes um sentido de pertença. Sem
isso, não haverá visibilidade. E sem visibilidade, não
há testemunho38.

Como Irmãos, enfrentamos um desafio nessa área.
Durante o processo de renovação, fomos abandonan-
do certos comportamentos que ao longo dos anos nos
ajudaram a distinguir o nosso modo Marista de vida
de outros. Exemplo disso eram a vestimenta caracte-
rística, certos costumes comuns a todo o Instituto e as
“cinco celebrações Mariais”. Com o passar do tempo,
começamos a perceber que muitos desses antigos mo-
dos de ser e agir excederam sua utilidade. Infeliz-
mente, embora tenhamos abandonado esses jeitos ex-
temporâneos de ser e agir, ainda não chegamos a um
consenso sobre a adoção de comportamentos apro-
priados à realidade contemporânea e às novas neces-
sidades apostólicas. 

Como assinalei em meu pronunciamento aos Ir-
mãos reunidos na recente Conferência Geral no Sri
Lanka, nosso respeito pela diversidade talvez seja
uma das razões para ainda não termos chegado a um
consenso nesse tema. Os Irmãos que participaram
do Vaticano II pressentiram o surgimento de dife-
renças entre os Institutos Religiosos no processo de
renovação que sucederia esse Concílio, e julgaram
isso positivo. Como esses Institutos retornaram ao
carisma de seus fundadores e fundadoras e se adap-
taram às necessidades de seu tempo, inevitavelmen-
te passaram a apresentar diferenças entre si. Mais re-
centemente, o documento Vita Consecrata confir-
mou essa perspectiva. To
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O que o Concílio não foi capaz de prever, porém,
foi o tamanho da diversidade que emergiria no inter-
ior dos próprios Institutos. Hoje em dia, essas dife-
renças internas são consideráveis. Se a diversificação
continuar nesse ritmo em nosso Instituto, como já
acontece em outros, tendo em conta a visão de seus
membros sobre temas como os votos, o significado e
o lugar da vida comunitária e a espiritualidade, a ta-
refa de se construir uma identidade comum e de tor-
nar possível o testemunho corporativo será bastante
difícil.

Como estamos empenhados em formar uma iden-
tidade comum a todos no Instituto e em decidir sobre
os novos modos de expressá-la, é imperativo re-
conhecermos que, embora admitamos o aumento de
diversidade entre o nosso Instituto e os outros, no
interior do nosso Instituto esse tipo de diversidade
deverá diminuir ou mesmo desaparecer.

Não obstante, há outra razão para a hesitação em
adotarmos novas práticas e comportamentos comuns:
nosso temor de que isso possa significar um retorno
ao passado, uma tentativa de restaurar o que pode ter
sido apropriado há meio século ou mais. Não é preci-
so temer isso. As práticas do passado se adequavam
ao passado. Todavia, se quisermos restabelecer o va-
lor do testemunho da vida religiosa, é imprescindível
encontrar novos sinais que nos auxiliem a superar o
desafio que significa ser grupo.

A incapacidade de identificar e avaliar tudo o que
fomos aprendendo durante o processo de renovação
provocou algumas conseqüências. Uma delas, por
exemplo, é a tendência de evitarmos certas perguntas
como: Nossas práticas atuais expressam de modo
convincente o nosso amor por Jesus Cristo e o com-
promisso com a Igreja? Como essas práticas susten-
tam e estimulam a missão? Por acaso elas intensifi-

Ter sonhos 
é uma coisa, 

mas 
empenhar-se

para 
torná-los
realidade 

é outra bem
diferente. 
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cam nossa paixão pelo Evangelho e pelo serviço ao
pobre39?

O Espírito Santo é o maior responsável pela missão
que abraçamos. Nosso Instituto é, como todas as ou-
tras comunidades religiosas, um carisma, isto é, o
efeito da presença do Espírito no seio do Povo de
Deus. Como membros do Instituto, você e eu deve-
mos garantir a liberdade para o Espírito agir em nós
e por meio de nós.

Como Irmãos, religiosos consagrados para a mis-
são, somos chamados a seguir o exemplo de Jesus.
Não há ambição nem satisfação pessoal na pregação
de Jesus, nem nas curas e milagres, tampouco nas
interlocuções com os fariseus e seduceus. 

Como Irmãos, também assumimos a responsabili-
dade de testemunhar de modo mais intenso e com-
pleto a pessoa de Jesus e nos destacamos no serviço
desprendido e generoso que prestamos para a Igreja e
para o mundo em nome de Cristo. Se a opção de nos
identificar com Cristo de modo radical não for verda-
deira, não passaremos de mais um grupo organizado
de seguidores ou ativistas sociais e políticos.

Uma história, atribuída a Charles Péguy, trata pre-
cisamente dessa questão. Fala de um homem que
morreu e, chegando ao paraíso, um anjo começou a
interrogá-lo: “Onde estão suas feridas?”.

Sem conseguir conter sua perplexidade, o homem
retrucou: “Que feridas? Não tenho ferida alguma!”.
O anjo, então, suspirou gravemente e perguntou:
“Não houve nada em sua vida pelo que valesse a pe-
na lutar? Nada que merecesse a doação de sua vida?”

Nosso sacrifício pelos outros ajuda a nos definir e
a fazer de nós o que somos. To
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MARCELINO HOJE

Se hoje, quase dois séculos após nossa fundação,
Marcelino chegasse à nossa Província ou Distrito e vi-
sitasse qualquer uma de nossas unidades administra-
tivas para observar o trabalho dos Irmãos, leigas e lei-
gos, ficaria sem dúvida profundamente impressiona-
do com o que estamos realizando em nome do Evan-
gelho. 

Ele ficaria igualmente surpreso com os recursos –
espirituais, humanos e financeiros – de que atualmen-
te dispomos para continuar seu apostolado de ajudar
as crianças e os jovens dos países pobres a se torna-
rem bons cristãos e virtuosos cidadãos. Em seu tem-
po, o Fundador não imaginou todas as bênçãos que
Deus lançaria sobre o nosso Instituto, bem como so-
bre seus integrantes e obras.

Em meio a tudo o que Marcelino chegaria a ver e
ouvir, porém, creio que também faria algumas per-
guntas desconcertantes. Questionamentos sinceros,
mas provocativos. Perguntas como: Há indicadores
suficientes para provar que você e eu estamos levan-
do o Evangelho de Jesus Cristo às crianças e aos jo-
vens pobres nesse início do terceiro milênio? Quando
os jovens confiados a nossos cuidados participam de
nossos programas e instituições, realmente aprendem
a conhecer e amar Jesus Cristo? Os ensinamentos e
valores de Sua Boa-Nova são visíveis em nossa vida
cotidiana? 

E as crianças e jovens de outras crenças que também
estão sob nossa responsabilidade, ao nos deixarem, le-
vam consigo a capacidade para o diálogo, o espírito de
tolerância e a valorização de sua própria crença?

Irmãos, o que fazemos, com certeza fazemos sem-
pre muito bem. Disso não tenho dúvidas! Basta visi-
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tar qualquer obra hoje para encontrar um grupo de
dedicados e aplicadíssimos Irmãos, junto com leigas e
leigos, generosamente envolvidos em projetos de
grande valor.

No entanto, corremos o risco de nos tornar vítimas
do nosso próprio sucesso. Podemos nos entregar com
tal empenho às nossas tarefas que faltará tempo para
avaliar nosso desempenho ou para questionar se esta-
mos realmente sendo fiéis ao que de fato é importan-
te. Consequentemente, avaliações periódicas são es-
senciais para termos sempre em mente que não fomos
chamados para o sucesso, mas para a fidelidade à mis-
são. Nesse sentido, nossas Constituições nos dizem:

Nosso Instituto, dom do Espírito Santo à Igreja, é
para o mundo uma graça sempre atual. Nossas comuni-
dades, simples e fraternas, são um apelo a viver confor-
me o espírito das bem-aventuranças. O testemunho de
nossas vidas doadas, nosso engajamento apostólico en-
corajam aqueles que nos cercam, mais particularmente
os jovens, a construírem uma sociedade mais justa e re-
velam a todos o sentido da existência humana40.

MARCELINO E AS QUALIDADES
DE UM EDUCADOR MARISTA

A personalidade de Marcelino tinha profundo efei-
to sobre nossos primeiros Irmãos. Sabemos que o
amavam como a um irmão mais velho ou pai. Era seu
mentor, no melhor sentido da palavra.

Não há dúvida de que o Fundador era um modelo
influente quando se tratava de engajamento apostóli-
co. Ali estava um homem verdadeiramente apaixona-
do por Deus! Nutrida pela oração, sua paixão por Je-
sus e Maria se aprofundava dia após dia. Como após- To
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tolo, vivia seu ideal com tal intensidade que os outros
acabavam por querer imitá-lo e viver como ele. O co-
ração de Marcelino ardia quando anunciava a Boa-
Nova41.

Ali também estava um homem que ousava sonhar:
em meio aos desafios que a Igreja e o Estado enfren-
tavam na França pós-revolucionária, o Fundador vis-
lumbrou possibilidades que superavam, e muito, as
visões de seus contemporâneos42.

Ter sonhos é uma coisa, mas empenhar-se para tor-
ná-los realidade é outra bem diferente. Aqui também
o Fundador foi abençoado. Sua determinação e sua
constância, frequentemente referidas como amor ao
trabalho, assim como sua criatividade e ousadia43, en-
corajaram-no a comprar uma pequena casa em LaVal-
la, mobiliá-la da melhor maneira possível, recrutar
seus primeiros candidatos e pôr mãos à obra. 

O seu cristianismo era prático: era capaz de en-
contrar soluções para os problemas que surgiam e
ainda tirar o melhor proveito deles. E, quando as dú-
vidas e preocupações lhe sobrevinham, sua simplici-
dade, a crença inabalável na presença de Deus e a
confiança em Maria e sua proteção o sustentavam.

Pois hoje, o Espírito, tão ativo em nosso Fundador,
anseia por viver e vibrar em você e em mim. A pre-
sença em nós do carisma que inicialmente foi ofereci-
do à Igreja e ao mundo por intermédio de Marcelino
nos credita como herdeiros de sua tradição. Quer sir-
vamos em uma escola, ou em alguma outra obra com
os jovens e as crianças, o carisma será visível em nos-
so jeito Marista de viver: uma presença simples entre
os jovens e um relacionamento despretensioso com
todos, o espírito de família e o amor ao trabalho, tu-
do do jeito de Maria44.

E, quando 
as dúvidas e

preocupações
lhe sobre-

vinham, sua
simplicidade, 

a crença
inabalável 

na presença 
de Deus e 

a confiança 
em Maria 

e sua proteção 
o sustentavam.
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Tendo tudo isso em mente, precisamos continuar a
analisar diversos temas relacionados especificamente
à vida apostólica Marista hoje.
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QUESTÕES PARA REFLEXÃO

Reserve novamente um tempo para ler e responder as perguntas
propostas a seguir, feitas para ajudá-lo a refletir sobre o que leu
nas páginas precedentes. Tenha à mão lápis ou caneta e papel pa-
ra o caso de precisar fazer alguma anotação, escreva uma frase ou
idéia de que queira se lembrar ou registre uma reflexão mais ex-
tensa. Guarde essas anotações, pois lhe poderão ser úteis mais
tarde, seja para uma revisão pessoal ou algum debate que venha
a ser feito sobre o que acabou de ler. 

1.Imagine-se como Marcelino Champagnat fazendo hoje
uma visita geral às obras apostólicas de sua Província ou

Distrito. Qual seria, baseado no que viu e ouviu, sua primeira
impressão sobre tudo? Agora, percorra cada obra e converse
com os envolvidos no serviço e com as pessoas a quem servem.
No final do dia, refletindo sobre essas visitas, à luz da visão
proposta nas Constituições, que iniciativas o entusiasmam?
Quais o preocupam? Quais você gostaria de ver ampliadas e
multiplicadas? Quais estão faltando?

2.O que o faz acreditar que o carisma, tão vivo em nosso
Fundador, ainda esteja em ação hoje em você, nos outros

Irmãos e nos leigos e leigas de sua Província ou Distrito? Que
evidências você apresenta para justificar essa resposta?

3.Conte como e quando você se deu conta da presença do
carisma Marista em sua vida. Relacione algumas idéias so-

bre o tempo em que a presença desse carisma foi particular-
mente forte em sua vida.
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PARTE II
A identidade e 
a vida apostólica marista hoje

O Concílio Vaticano II foi um momento de de-
finição para o laicato da Igreja Católica e pa-
ra a vida religiosa. A proclamação de uma

convocação universal à santidade que ecoou desse en-
contro dirigiu-se a ambos os grupos. Surgia aí final-
mente uma declaração inequívoca de que todos os
cristãos são batizados para a missão: a missão de pro-
clamar o Reino de Deus e sua imanência.

Antes do Concílio Vaticano II, leigas e leigos eram
vistos quase que exclusivamente como auxiliares da-
queles considerados os verdadeiros servos da Igreja:
bispos, sacerdotes e religiosos. Ao laicato, não incluí-
do na missão, era tão somente permitido assistir àque-
les que aparentemente detinham a exclusividade sob-
re ela. Entretanto, como resultado de decisões toma-
das durante o Concílio, leigas e leigos foram promo-
vidos a partícipes integrais da missão e assumiram
mais plenamente os papéis associados ao sacramento
do batismo: como sacerdote, rei e profeta.
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A profecia é central na missão da Igreja. Chamados
por Deus, os profetas são enviados para nos advertir
sobre as intervenções salvíficas de Deus no passado,
desafiando-nos à conversão no presente e instando-
nos a construir uma nova comunidade humana,
conforme a promessa de Deus45.

Embora o papel, a identidade e a missão dos leigos
e leigas tenham sido esclarecidos pelo Concílio Vati-
cano II, o mesmo não aconteceu com os membros dos
Institutos Religiosos que, de certo modo, saíram do
Concílio confusos.

Em retrospecto, a identidade da vida consagrada
pré-conciliar pode parecer bastante elitista, sendo a
perfeição individual muitas vezes considerada sua ra-
zão de ser. Aqueles entre nós que freqüentaram o no-
viciado antes dos meados da década de 1960 devem
ter aprendido que o Instituto tinha por finalidade a
maior glória de Deus e a santificação de seus mem-
bros. Essa descrição era seguida de uma declaração
sobre nossas obras, o apostolado específico para o
qual o Instituto fora fundado.

Antes do Vaticano II, o Instituto, era uma sociedade
fechada, assim como a vida religiosa em geral, com nor-
mas e regras bem definidas que ajudavam a garantir um
forte espírito de corpo. Não é surpreendente, pois, que
o papel de superior nessa época era o de assegurar a
obediência às normas e a manutenção das regras.

Na Igreja pós-Conciliar, nosso modo de vida não
mais é apresentado como um estado de perfeição em
si mesmo, mas como o caminho pelo qual os fiéis po-
dem crescer em amor e santidade. Além disso, o se-
guimento de Cristo passa a ser entendido mais clara-
mente por todas as comunidades religiosas como nor-
ma última e regra suprema, mais do que como obe-
diência a um regulamento. To
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O LAICATO MARISTA

O falecido Papa João Paulo II manifestou a convic-
ção de que a Igreja contemporânea seria afinal conhe-
cida como a do laicato. Aceitando a validade dessa
afirmação, vale perguntar como nós, Irmãos, pode-
mos ajudar os leigos e leigas a melhor realizarem sua
missão na Igreja e no mundo de hoje.

A parceria no Instituto Marista é apenas parte da
resposta. Reconhecida mais claramente a partir do Va-
ticano II, sua fundação se encontra hoje na missão co-
mum e no chamado profético que todos partilhamos
como resultado do sacramento do batismo. Parceria, no
entanto, é mais do que dividir um trabalho comum. Sig-
nifica partilhar a fé e um conjunto de valores, apaixo-
nar-se por Jesus e viver a experiência coletiva de ter o
coração e a imaginação cativados por Marcelino.

Além disso, a parceria com aqueles que comparti-
lham nossa vida apostólica é uma característica da
identidade Marista, testemunhando que nossa Igreja é
capaz de uma eclesiologia da comunhão. E esse teste-
munho é hoje mais importante do que nunca.

No passado, as ações da Igreja muitas vezes segui-
ram uma eclesiologia baseada no poder e no cargo –
resultado antitético aos princípios do Evangelho46.
Como homens e mulheres que partilham um carisma
comum, somos convocados, por nossa vida e trabalho,
a mostrar que a situação pode e deve ser diferente.

Alguns podem ficar surpresos com o ponto de vis-
ta exposto acima. Como asseverei anteriormente, ent-
re os muitos dons do Vaticano II está o entendimento
de que o carisma do Fundador pertence à Igreja, e
não apenas aos Irmãos. Por conseguinte, muitas pes-
soas desafiam a noção de que o carisma é um tesouro
que pertence exclusivamente a nós, Irmãos. Todos os
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parceiros leigos, dizem elas, também têm sua própria
história, empreenderam sua jornada pessoal de fé e
vivem uma experiência particular do Fundador e de
sua espiritualidade.

Se ouvíssemos essas histórias, acompanhássemos
essas trajetórias de fé e prestássemos mais atenção às
muitas experiências de Marcelino e sua espiritualida-
de, poderíamos partilhar o que temos em comum e
respeitar as diferenças47 entre a identidade de um Ir-
mãozinho de Maria e um leigo Marista.

DIFERENÇAS

Muitos de nós nos sentimos desconfortáveis quando
se faz referência a distinções e entendemos que qual-
quer ‘diferença’ pode resultar de comparações injustas.

Negar as diferenças onde elas existem, contudo, é ne-
gar a natureza peculiar tanto da vocação do Irmão quan-
to do laicato Marista, comprometendo nossa capacidade
de entender com clareza a identidade de cada um de nós. 

As diferenças são visíveis na Igreja em geral. O
Espírito Santo, por exemplo, proporciona uma varie-
dade de vocações, carismas e apostolados. A diferen-
ciação de papéis é pertinente ao modelo orgânico da
Igreja. A esse respeito, são Paulo diz: “Porque, assim
como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os
membros, sendo muitos, constituem um só corpo, as-
sim também com respeito a Cristo”48.

A diversidade também ocorre na vida religiosa. No
entanto, não se está sugerindo com isso que as ordens
religiosas mais antigas sejam melhores do que as de fun-
dação mais recente ou que as ordens monásticas sejam
superiores às mendicantes ou aos grupos apostólicos. To
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Para discutirmos as semelhanças e diferenças entre
nós, Irmãos de Marcelino, e nossos parceiros leigos,
precisamos não apenas acolher o que temos em co-
mum, mas igualmente saber o que nos distingue.

CO-RESPONSABILIDADE49

Para favorecer a participação dos leigos, precisa-
mos cultivar o espírito de fraternidade entre nós, Ir-
mãos, e nossos parceiros de missão. Isso implica aco-
lher-nos mutuamente e aprender uns com os outros,
compartilhando nossa herança espiritual e apostólica
e fomentando uma atitude de cooperação.

Por isso, quando empregamos a expressão nossos
apostolados, estamos em verdade nos referindo a uma
parceria entre os Irmãos de Marcelino e o laicato Ma-
rista. Chegou afinal o tempo de superarmos o mero
convite para que os leigos nos ajudem em nossas obras
para passar a considerá-los co-responsáveis por elas. 

Em algumas Províncias, mais recentemente, vários
leigos e leigas assumiram papéis de liderança nessas
obras. Os Irmãos foram chamados a lhes dar apoio,
proporcionando-lhes uma formação Marista median-
te o testemunho de nossa vida religiosa e dos valores
apostólicos Maristas. À medida que ajudarmos o laicato
Marista a viver mais plenamente sua vocação no mundo,
passaremos a entender melhor a graça de nossa vocação
de Irmãos.

NEM TODOS DEMONSTRAM ENTUSIASMO

Alguns Irmãos aceitam a idéia de uma parceria Ma-
rista com os leigos com certa relutância. Por considerá-



54

To
rna

r Je
sus

Cr
isto

 co
nh

eci
do

 e 
am

ado
Ir

. S
eá

n 
D

. S
am

m
on

, S
G

Ir
. S

eá
n 

D
. S

am
m

on
, S

G

la um indicador da diminuição do número de Irmãos,
julgam-na necessária, mas apenas como conseqüência
dessa contingência. Não poucos de nossos parceiros lei-
gos já perceberam essa ambivalência. Em certo encon-
tro que contava com a presença de Irmãos e leigos, um
professor de uma de nossas escolas Maristas comentou
com o grupo: “Às vezes, tenho a sensação de que se vo-
cês, Irmãos, fossem suficientemente numerosos para
cuidar das obras, não nos olhariam duas vezes!”

Ora, o movimento da parceria Marista não resulta
da diminuição de Irmãos. Em verdade, trata-se de
uma entre as muitas conseqüências da evolução natu-
ral de nosso modo de vida. Portanto, esse movimento
não conseguirá amadurecer sem a presença e o envol-
vimento ativo tanto de Irmãos quanto de leigas e lei-
gos. Por conseguinte, os esforços visando à promoção
vocacional e ao desenvolvimento dessa parceria de-
vem ser mutuamente complementares.

O movimento pela parceria Marista pode ser mel-
hor entendido como reflexo de uma necessidade glo-
bal no complexo e problemático contexto contempo-
râneo. Ao atender a essa necessidade, é vital em nos-
sa missão preparar adequadamente as crianças e jo-
vens pobres para a vinda do Reino, o que exigirá uma
pluralidade de perspectivas e experiências tanto em
âmbito transcultural quanto internacional. 

NEM TODOS SÃO PARCEIROS

Nem todos os leigos e leigas envolvidos em um apos-
tolado Marista são parceiros, todavia. Para alguns, o
trabalho que assumem é mero compromisso empregatí-
cio. Desejam realizar sua tarefa com eficiência, mas de-
monstram pouco ou nenhum interesse em assumir a vi-
são de Marcelino e sua espiritualidade. To
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Poderíamos classificar os envolvidos com os apos-
tolados Maristas em dois grupos: aqueles que se en-
gajam com entusiasmo em uma obra e os outros para
quem o trabalho é apenas um bom emprego.

A aceitação passiva dessa situação leva à infelicida-
de. Cada um de nós é responsável pela promoção dos
valores genuinamente Maristas que sempre marcaram
nosso apostolado e orientaram nosso trabalho com os
jovens e as crianças pobres.

O Padre Champagnat, por exemplo, falava da neces-
sidade de nos preocuparmos de modo especial com
nossos educandos e conquistar o respeito deles. Para
tanto, precisamos estabelecer um relacionamento ge-
nuíno e sincero com cada um deles e fazer o possível
para ajudá-los a desenvolver uma consciência ética bem
equilibrada e um conjunto de valores que possa servir
de sólido fundamento para suas vidas. Com o tempo,
passaremos a ser para eles como irmãs ou irmãos mais
velhos e assim estabelecer o tipo de espírito de família
tão enfatizado por nosso Fundador. “Para bem educar
as crianças”, dizia ele com freqüência, “é preciso amá-
las, e amá-las igualmente”50.

Esses valores devem ser visíveis na vida de todas as
pessoas que adotam o nome Marista e, por isso, de-
vem estar incondicionalmente engajadas em um apos-
tolado fiel à tradição de Marcelino Champagnat. Se
não for esse o caso, temos a obrigação de promover
esses valores com mais eficácia. 

Maria, que educou Jesus de Nazaré, é nosso mode-
lo de educadora. Inspiramo-nos, assim, na fé e na pe-
dagogia de Maria, profetisa e amiga de Deus. Como
ela, você e eu somos chamados a tornar nosso relacio-
namento com Deus o fundamento de nossa vida.
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PLANEJANDO O FUTURO

Cada vez mais, os educandos de nossas obras apos-
tólicas, aqueles que já foram religiosos consagrados
do Instituto e suas famílias, mulheres e homens que
participam do Movimento Champagnat da Família
Marista, voluntários leigos, alunos de nossas unidades
escolares e tantas outras pessoas estão redescobrindo
a espiritualidade de Marcelino Champagnat. O fato
de tanta gente descobrir essa espiritualidade como
fonte de inspiração demonstra a continuidade de sua
vitalidade e do poder de animar seus apostolados.

Entretanto, precisamos avançar, começando a de-
senvolver redes que vinculem todas as pessoas que as-
sumem um apostolado Marista. Educadores em uma
instituição escolar, coordenadores de programas de
alfabetização de adultos, catequistas, pessoas que tra-
balham com crianças de rua ou participam de alguma
das muitas obras Maristas constituem uma rede que
deveria propiciar a todos os envolvidos apoio pessoal
e espiritual.

A natureza e o funcionamento dessas redes apostó-
licas Maristas podem variar, dependendo do lugar. É
preciso amplo debate, discussão sincera e processos
cuidadosos de tomada de decisão para se atingir um
modelo adequado. Estou convencido de que a efeti-
vação de tal modelo representará inestimável contri-
buição Marista para a evangelização da nova geração.

A IDENTIDADE DE NOSSO INSTITUTO

Como você e eu podemos fortalecer a identidade
de nosso Instituto? Concentrando nossos esforços na
vida e no trabalho do Instituto 51. Tal decisão, contu-
do, não implica o engajamento de todos no mesmo To
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trabalho ou viver e trabalhar no mesmo lugar e sob as
mesmas condições. Significa, ao contrário, que todos
os que olharem para nós possam rapidamente respon-
der: “O que faz esse Instituto ser conhecido?”

A identidade de qualquer grupo passa a ser visível
quando é possível reconhecer: a natureza ou a essên-
cia de que esse grupo é constituído; certas caracterís-
ticas que o distinguem de outros grupos; sua conti-
nuidade ao longo do tempo. Alguns fatos que sucede-
ram ao Concílio Vaticano II enfraqueceram alguns
desses elementos, causando certa confusão sobre a
identidade da vida religiosa em geral e, em particular,
em nossa identidade como Instituto.

Em algumas Províncias e Distritos, por exemplo,
durante os anos do Concílio, os Irmãos foram autori-
zados a assumir trabalhos que, embora correspondes-
sem à definição do apostolado prioritário do Institu-
to, eram diferentes de nossos envolvimentos tradicio-
nais. Além disso, em algumas ocasiões e por uma sé-
rie de razões, alguns Irmãos foram autorizados a se
dedicar a apostolados diferentes daqueles para os
quais fomos fundados52.

Subseqüentemente, muitos Irmãos desse segundo
grupo perderam o sentido de envio do Instituto. Os
Provinciais e Superiores de Distrito das unidades ad-
ministrativas envolvidas nesse processo tinham cons-
ciência das limitações para engajarem suas Províncias
ou Distritos em ministérios que atendessem às neces-
sidades humanas mais graves e urgentes e menos as-
sistidas, necessidades essas bastante próximas daque-
las que sensibilizaram o coração de nosso Fundador e
o motivaram à ação. Simplesmente não havia pessoal
preparado para isso.

Tal cenário, se perpetuado, acabará por derrotar
qualquer Instituto, incluindo o nosso. Por quê? Sim-
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plesmente porque a vitalidade e a viabilidade de nosso
Instituto depende, ao menos em parte, de sua capacida-
de de demonstrar uma razão consistente para existir e se
engajar em uma missão institucional digna de crédito53.
Como outros institutos apostólicos, fomos fundados
principalmente para atender a uma necessidade bem
concreta. Esse apostolado, portanto, inscreve-se no
centro da emergência de nossa fundação.

Por mais desafiador e doloroso que esse exercício
seja para alguns, precisamos nos recordar hoje que
são meus Irmãos e o Instituto que me enviam em mis-
são para um determinado trabalho apostólico. A
omissão desse marco referencial para nosso modo de
vida acabará por transformar todo empreendimento
apostólico em mera ocupação profissional, reduzindo
o Irmão Provincial e seu Conselho ao atendimento de
tarefas em geral mais associadas a uma agência de em-
pregos do que a um Instituto religioso como o nosso.

Como outros institutos religiosos, somos um grupo
social 54. Por isso, e desde que trabalhemos juntos,
demonstramos grande potencial de realização do
apostolado de nosso Instituto. Na maioria dos casos,
as pessoas que se unem para realizar um esforço co-
mum e trabalham lado a lado representam um impac-
to muito maior do que aquele obtido pela maioria das
iniciativas individuais. Os engajamentos corporativos,
mesmo de curto prazo, proclamam a identidade do
grupo de um modo que os envolvimentos individuais
não conseguem.

No entanto, viver de modo radical o Evangelho em
um Instituto como o nosso impõe-nos um preço. Ao
escolhermos livremente o ideal de viver em plenitude
a Palavra de Deus, você e eu nos comprometemos ra-
dicalmente com a vida do Instituto, o que significa
colocar à disposição dos Irmãos nossos talentos, tem-
po e pessoa. E isso também significa resistir à tenta- To
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ção de viver exclusivamente em função do bem-estar
e desenvolvimento individuais.

De uns anos para cá, a transferência freqüente e
abrangente de alguns de nós para posições diocesanas
e paroquiais também representou um impacto preju-
dicial à identidade da vida religiosa apostólica, que
surgiu na Igreja para atender especialmente às neces-
sidades urgentes. Em decorrência disso, alguns Insti-
tutos, entre eles o nosso, embora complementares,
têm sido historicamente independentes da hierarquia
da Igreja 55.

Hoje, porém, quando a paróquia ainda é definida
como o locus original da eclesiologia, o número de-
crescente de clérigos seculares em alguns países fez
com que alguns Irmãos fossem pressionados a assu-
mir serviços e papéis da administração paroquial que
não eram tradicionalmente nossos. Essa iniciativa,
bem como o declínio no número de instituições que
apoiamos, comprometeu o papel profético que, como
Irmãos, desempenhamos na Igreja 56. Para permane-
cermos fiéis a nosso carisma e finalidade, precisamos
reexaminar esse tipo de iniciativa e o resultado de
longo prazo, redirecionando nossos esforços confor-
me for necessário.

Ao mesmo tempo, precisamos reconhecer que al-
guns de nossos Irmãos mais idosos aceitaram funções
paroquiais por uma série de razões práticas. Forçados a
se retirar do magistério, acabaram assumindo tarefas
nas paróquias com o intuito de permanecerem em ati-
vidade. Seus esforços permitiram que continuassem a
dar a sua contribuição à Igreja em geral, bem como ao
Instituto e às paróquias a quem vêm servindo.

Novos modelos de vida religiosa emergem em todo
o mundo, onde uma missão comum, a vida comunitá-
ria e a espiritualidade unem as pessoas em grupos e
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ajudam a dar sentido ao seu engajamento com o
Evangelho. No entanto, nosso Instituto deve conti-
nuar a dar prioridade, bem como a apoiar ativamente
com palavras e ações, àqueles entre nós que desejam
partilhar um apostolado corporativo e comum, na
medida em que nos empenhamos em reavivar nossa
inspiração fundacional original.

O LUGAR E A FINALIDADE DAS INSTITUIÇÕES

Nos últimos anos, constatamos também que alguns
de nós começamos a lançar suspeita sobre o sentido
das instituições. E muito freqüentemente com razão.
Para manter-se viva, uma instituição deve periodica-
mente se submeter a um processo de avaliação e, se
necessário, transformar-se. A maioria precisa ser, vez
por outra, lembrada da razão de sua fundação. Infe-
lizmente, ninguém pode garantir que uma instituição
consiga tirar proveito desses processos. 

As instituições apresentam, portanto, potencial pa-
ra se constituir em meio de mudança social. Podem
também ter outras finalidades, como propiciar maior
visibilidade na comunidade local àqueles que a ela se
associam, assegurando-lhes um lugar em que possam
entrar em contato com jovens que porventura de-
monstrem interesse em se vincular ao Instituto. 

Durante o processo de renovação empreendido
desde o Vaticano II, as lideranças de algumas Provín-
cias e Distritos determinaram que o nosso serviço em
algumas instituições havia se encerrado. Transferiram
a responsabilidade dessas obras a outros. Analisando
retrospectivamente, porém, talvez tenhamos nos pre-
cipitado ao nos retirar de algumas dessas iniciativas
institucionais. Desse modo, não apenas perdemos um
ponto de contato com os jovens, mas igualmente a To
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possibilidade de mantermos nosso carisma congrega-
cional nessas iniciativas apostólicas. 

Tenhamos sempre em mente: aquelas obras que
continuam a ser fiéis à visão do Fundador e outras
que podem se transformar tendo em vista a possibili-
dade de darem respostas mais oportunas aos sinais
dos tempos, sem dúvida, constituem valiosas media-
ções para nós e nossa missão. Tempos atrás, algumas
dessas instituições Maristas foram fundadas para a
educação de crianças e jovens pobres. Pois é exata-
mente nessa direção que hoje voltamos nossa atenção.

QUESTÕES PARA REFLEXÃO

Reserve novamente um tempo para ler e responder as perguntas
propostas a seguir. Como antes, elas foram propostas para ajudá-lo
a refletir sobre o que foi lido nas páginas precedentes. Tenha à mão
lápis ou caneta e papel para o caso de precisar fazer alguma anota-
ção, escreva uma frase ou idéia de que queira se lembrar ou regis-
tre uma reflexão mais extensa. Guarde essas anotações, pois lhe
poderão ser úteis mais tarde, seja para uma revisão pessoal ou al-
gum debate que venha a ser feito sobre o que acabou de ler. 

1.Como tem sido sua experiência na parceria com os leigos?
Faça uma lista de benefícios desse processo para quem nele

esteja envolvido, para nosso Instituto ou para a Igreja. Que obs-
táculos precisam ainda ser superados na parceria com o laicato?

2.Descreva as obras de sua Província ou Distrito. Como se
estruturam? O que fazem? Que sinais lhe sugerem que

uma obra precisa ser renovada?
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PARTE III
A missão, a vida apostólica 
e os pobres

M uito se tem escrito e falado ultimamente —
às vezes de modo incisivo e veemente — so-
bre as obras de nosso Instituto e as crianças

e jovens pobres que hoje constituem parte significati-
va da população mundial. Que relações há entre essas
duas partes? E, ainda mais importante, para que lu-
gares somos chamados a oferecer nossa energia apos-
tólica como grupo, agora e no futuro, levando em
conta nosso carisma, nosso voto de pobreza e os ape-
los de nossa Igreja e dos Capítulos Geral e Provincial
para servirmos àquelas pessoas que vivem à margem
da sociedade?

Há, sem dúvida, unidades administrativas em todo
o Instituto onde os Irmãos, e parceiros leigos entre
eles, responderam com satisfação a essas perguntas.
Com isso, também elaboraram um plano de ação pa-
ra ajudá-los a realizar essas intenções.

A maioria dos Irmãos, contudo, ainda não conseguiu
dar respostas a essas mesmas perguntas. De fato, em suas
tentativas para tanto, sensíveis diferenças de opinião
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emergem com freqüência. Há Províncias e Distritos, por
exemplo, cujos membros precisam ainda chegar a um
consenso sobre o significado da palavra “pobre”. Já em
outras unidades administrativas, a sugestão de mudarmos
nossos esforços para trabalhar diretamente com crianças
e jovens marginalizados pela sociedade tem sido julgada
por alguns Irmãos como uma demonstração de falta de
apreço pelo passado. Lançam então a pergunta: “Que
sentido tem abandonar um sistema escolar que exigiu de
nós tanto tempo e um imenso sacrifício de muitas pessoas
para ser construído e mantido?” Essas instituições, pon-
deram, têm sido até agora um meio eficaz de evangeliza-
ção, permitindo-nos prestar um valioso serviço à Igreja e
aos países onde estão localizadas. 

Finalmente, há Províncias e Distritos em que os Ir-
mãos parecem ter se eximido de refletir e discutir seria-
mente sobre o serviço a que fomos chamados a oferecer
aos jovens e crianças pobres. Chegaram a dar um novo
significado à expressão “os pobres” para adequá-la às
suas próprias circunstâncias, ou assumiram, consciente
ou inconscientemente, características de sua cultura
contrárias à vida evangélica. Outros, ainda, não conse-
guiram perceber a contradição que se manifesta quan-
do seu padrão de vida ou o de sua comunidade excede
àquele do cotidiano de seus colegas leigos.

Essa situação é especialmente preocupante quando
os envolvidos são cidadãos de uma nação ou vivem em
uma região economicamente desfavorecida. Alguns, por
exemplo, notando que a região onde trabalham ainda é
considerada pobre aos olhos do mundo, insistem que
certas características propostas por nossas Constituições,
como a simplicidade de vida, são devidas a circunstân-
cias locais. Alguns racionalizam, convencendo-se de que
é preciso um novo sistema de regras, e outros ainda re-
correm a argumentos culturais para insistir que as pes-
soas comuns esperam que eles tenham um padrão de vi-
da melhor do que elas pelo fato de serem religiosos. To
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Não importa o lugar em que vivemos ou o grau de
riqueza ou pobreza das pessoas a quem servimos, to-
dos devemos viver de modo marcado por uma óbvia
simplicidade de vida e pela disposição de ‘arregaçar
as mangas’ e fazer trabalhos manuais se necessário,
além de uma atitude de respeito por todos aqueles
que trabalham em nossas residências e obras apostó-
licas, não importando cargo ou função.

Ninguém que se declare membro do Instituto de
Marcelino pode, portanto, deixar de dirigir seus me-
lhores esforços e seu relacionamento à população de
crianças e jovens pobres do mundo. E há inúmeras
maneiras de se empreender esses esforços. 

Uma dessas maneiras é desenvolver o espírito de
dedicação e atenção em nossa vida apostólica. Assu-
mir o máximo possível as condições dos mais pobres
a quem servimos é outra forma de ajudar a com-
preender melhor as realidades com as quais vivem.

Tal foi a experiência de Gandhi ao se dedicar de
corpo e alma à missão de resistência pela causa da jus-
tiça. Embora ele e sua esposa tenham feito voto de ce-
libato após 11 anos de casamento, foi apenas após
doar o enxoval e sair às ruas como pobre que se tor-
nou testemunho digno de crédito, e o povo da Índia
passou a segui-lo. Durante o tempo em que ele agiu à
parte da maioria de seus concidadãos, atraiu poucos
para sua causa. No entanto, quando ele assumiu as
circunstâncias da vida de seu povo, muitos foram os
que se mobilizaram e a ele se juntaram 57.

Quanto mais você e eu nos empenharmos em sim-
plificar nosso modo de vida, mais intenso será o nosso
espírito de zelo. Com o encorajamento para lançarmos
“fogo à terra”58, os participantes do 20º Capítulo Geral
deixaram explícito que a educação continua sendo o
campo privilegiado para a evangelização e a promoção
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humana. Eles também manifestaram sua gratidão a to-
dos, Irmãos e parceiros leigos, que estão em atividade
em nossas escolas e outros empreendimentos Maristas.
Ao mesmo tempo, eles nos desafiaram a que nos certi-
fiquemos de que todas as nossas instituições sejam
conhecidas por sua promoção de valores evangélicos e
princípios de justiça social. 

Nesse sentido, os membros capitulares também
nos recordaram que viver em plenitude nossa opção
preferencial pelos pobres exige aplicação constante.
É difícil refutar essa observação. Afinal, ainda há mui-
to que fazer antes de atingirmos o necessário discer-
nimento evangélico em cada Província e Distrito, tan-
to quanto na Administração Geral, para de fato reali-
zarmos as transformações de nossas obras.

Mas nada disso nos desanimará se não enfrentar-
mos esses desafios sozinhos. Um exemplo: há muitos
anos, ao refletirem sobre tendência semelhante a
respeito do uso dos bens materiais, os participantes
da Conferência dos Superiores Gerais assinalaram
que o sonho que acalentavam de refundar seus Insti-
tutos não passariam disso — sonho — se não levas-
sem em conta também o modo de aquisição e a gestão
financeira desses bens, o volume de numerário acu-
mulado, o uso do patrimônio material e a aplicação
dos recursos financeiros, além do modo como partil-
havam todos esses bens.

Nas páginas seguintes, pretendo abordar diversos
aspectos específicos sobre os trabalhos de nosso Insti-
tuto e as crianças e os jovens pobres a quem fomos cha-
mados a servir. Para tanto, buscarei inicialmente escla-
recer o significado da expressão “os pobres”. Sei que
esse tema irritará alguns, que insistirão ter esse assunto
sido há muito tempo resolvido pelo Instituto. Isso tal-
vez seja válido para alguns de nós, mas aparentemente
não para todos. A não ser que cheguemos a um consen- To
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so lingüístico fundamental a respeito dessa questão, di-
vergências e conflitos continuarão a existir.

Em seguida, precisamos chegar a um acordo sobre o
significado de outra expressão: “a opção pelos pobres”.
Essa noção encontra sua gênese nas Escrituras e no ma-
gistério social católico, tendo sido fonte de inspiração
para diversos artigos de nossas Constituições. Os princí-
pios sobre os quais a opção pelos pobres se fundamen-
ta também constituem marcos referenciais no esforço
de renovação de nossas Províncias e Distritos durante
os anos desde o final do Concílio Vaticano II. 

Nossa tarefa será facilitada se formos capazes de
entender melhor por que alguns esforços realizados
no passado para desenvolver uma opção pelos pobres
enfrentaram resistências em algumas partes do Insti-
tuto. Embora essa reação reflita a experiência da Ig-
reja em geral, como explicá-la?

Afinal de contas, desde o Concílio Vaticano II, os
Papas, bem como alguns documentos e decisões emi-
tidos por muitos encontros nacionais e internacionais
do Instituto, destacaram exatamente isso: a opção pe-
los pobres é elemento central e essencial no processo
de renovação de nosso modo de vida.

Concluo essa parte da reflexão com sugestões para
alguns passos concretos que você e eu, assim como
nossas Províncias e Distritos, podemos dar para assu-
mirmos plenamente o mandato evangélico, a nossa
inspiração fundacional e os apelos recentes da Igreja
para que devotemos nossos esforços aos cuidados das
crianças e jovens pobres.

Antes de continuar, contudo, devo admitir que ul-
timamente alguns Irmãos têm comentado que o apelo
para servir às crianças e aos jovens pobres não foi
nem um pouco enfatizado durante seus anos de for-
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mação. “Por que se tornou tão importante agora?”,
perguntam.

Essa pergunta sincera merece resposta. Para come-
çar, em toda caminhada de renovação e transforma-
ção de um grupo, alguns processos chegam ao fim e
há um sentimento de desorientação. As pessoas ficam
então preocupadas, com a sensação de que não há
mais volta, mas tampouco têm certeza de qual cami-
nho seguir. 

Desde o encerramento do Concílio Vaticano II,
nosso Instituto tem levado a sério o apelo da Igreja pa-
ra estudarmos nossas origens e ficarmos atentos aos si-
nais dos tempos. As cartas do Fundador foram siste-
maticamente organizadas e o contexto em que as es-
creveu explicado com clareza. Novas traduções de al-
guns documentos do Instituto foram publicadas e ou-
tros foram traduzidos pela primeira vez para as quatro
línguas oficiais do Instituto. Esses novos recursos nos
propiciaram conhecimentos sobre o Fundador e seu
projeto original que antes não estavam disponíveis.

Como também é mencionado com freqüência, nos-
sa Igreja tem ultimamente feito um apelo especial a
religiosas e religiosos para que dirijam sua atenção pa-
ra as pessoas economicamente pobres. Tais apelos são
consistentes e veementes.

Antes de resistirmos a eles, porém, deveríamos as-
sumir o espírito de nosso Fundador. Marcelino não
era um homem imprudente. Entretanto, era ousado,
inovador em suas respostas e corajoso em suas inicia-
tivas. Nosso Fundador vez por outra surpreendia seus
contemporâneos. Um exemplo disso: embora Marce-
lino tenha se endividado quase toda a vida, quando
morreu os Irmãos descobriram que ele os tinha deixa-
do relativamente livres de débitos. Com exceção de
um empréstimo vultoso – rapidamente liquidado pela To

rna
r Je

sus
Cr

isto
 co

nh
eci

do
 e 

am
ado



69

generosidade do benfeitor – nossos primeiros Irmãos
não herdaram débitos de nosso Fundador. Será que
teríamos hoje a mesma coragem de viver o cristianis-
mo prático desse simples e santo homem?

OS POBRES

Não importa como definamos a palavra ‘pobreza’ ou a
condição que assume em nossa situação local, quando o
Fundador falava sobre os pobres, referia-se claramente às
crianças e jovens economicamente desfavorecidos. Preci-
samos ter isso bem em mente, pois há várias formas de
pobreza em nosso mundo hoje e que correspondem a
igual número de definições. Os Irmãos de Marcelino,
contudo, não foram chamados para atender a todas elas.

Alguns cientistas sociais fazem uso de indicadores
quantitativos para determinar quem é pobre. Empre-
gando esse sistema, a renda de uma pessoa e seu grau
de acesso a água potável, nutrição e moradia adequa-
das, atendimento à saúde, escolaridade, serviços pú-
blicos eficientes e sem corrupção, além de vários ou-
tros itens são usados para identificar as pessoas mar-
ginalizadas daquelas que não o são.

Outros enfatizam fatores qualitativos para avaliar a po-
breza. Muitas pessoas pobres, por exemplo, apresentam
comprometimento da sua auto-estima. Esse tipo de auto-
depreciação é tanto causa quanto conseqüência da pobre-
za dessas pessoas. Quando perdem o respeito próprio, não
raro são olhadas com menosprezo. Essa situação pode ser
especialmente dolorosa para as crianças e os jovens. 

Utilizando outro tipo de abordagem, os autores do
World Youth Report59, da ONU, sugerem que a incerte-
za é a condição predominante nas pessoas pobres, par-
ticularmente naquelas que estão se iniciando na vida.
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O Irmão Benito, em sua circular “Sobre o Uso Evan-
gélico dos Bens”, destacou até que ponto o meio social
em que vivemos influencia nossa compreensão sobre o
significado da pobreza60. Ele nos convidou, por exem-
plo, a julgar a real necessidade de muitos dos investi-
mentos para construir o que geralmente podemos des-
crever como uma escola Marista de excelência. 

Às vezes, é difícil imaginar por que razão alguns Ir-
mãos que vivem e trabalham diariamente entre pes-
soas materialmente pobres tornaram-se céticos e
consideram todo o nosso diálogo sobre os pobres e o
voto de pobreza pouco mais do que retórica vazia61.

Na época de Marcelino, no entanto, a austeridade
financeira era visível nas vidas daqueles a quem ele e
nossos primeiros Irmãos serviram. Ele não apenas diz
isso em sua já citada carta de julho de 1883 ao Bispo
Devie, de Belley62, como reitera a questão em julho de
1839 quando escreve ao prefeito de Charlieu. Uma
passagem da carta do Fundador registra: “Temos
esperança que finalmente Deus há de abençoar os es-
forços que o senhor está fazendo para proporcionar
instrução religiosa aos meninos pobres que, sem o seu
empenho, teriam ficado sem ela, devido à indiferença
da maior parte dos pais”63.

A preferência de Marcelino pelas crianças pobres
era visível não apenas em seus escritos, mas também
no modo como ele e os primeiros Irmãos viviam. Por
exemplo, aqueles Irmãos designados para uma escola
na cidade de Charlieu aparentemente tiveram de se
contentar com condições bem aquém das ideais. Ir-
mão Avit nos conta que, durante anos, os três Irmãos
envolvidos foram obrigados a mudar de prédio onde
eram ministradas as aulas. 

A chegada de um novo prefeito, o sr. Guinault, to-
davia, parece ter trazido algum alívio. Ele transferiu To
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as três salas de aula e uma cozinha para um prédio
com um pavimento próximo à escola secundária e
lhes contou seu plano de acrescentar outro andar no
ano seguinte, de modo a proporcionar-lhes uma mo-
radia. Evidentemente, os Irmãos ficaram contentes
com a notícia, pois durante um bom tempo os três ha-
viam dormido na prefeitura localizada no centro da
cidade!64 Podemos dizer que a simplicidade de vida
desses homens era óbvia para todos e realmente par-
tilhavam a condição daqueles a quem serviam.

DESAFIO

A vida consagrada não existe apenas para erradicar
a pobreza. Se essa fosse a única razão para esse modo
de viver o Evangelho, então não teria mais motivo de
ser quando a condição de pobreza das pessoas fosse
aliviada. Evidentemente, Institutos como o nosso
existem e continuam a florescer por outras razões
além daquelas que justificam o serviço que seus mem-
bros prestam às pessoas pobres. 

Nesse período de sua história, entretanto, a Igreja
tomou a iniciativa de encorajar religiosas e religiosos
a dirigirem seus esforços prioritariamente no sentido
das pessoas que se encontram em situações de pobre-
za. No Sínodo de 1971, por exemplo, os bispos nos
convocaram à ação em favor da justiça, como “uma
dimensão constitutiva da pregação do Evangelho”.

Trabalhar com pessoas pobres é igualmente parte
do espírito do carisma fundante de nosso Instituto, e
um número extraordinário de Capítulos Gerais e Pro-
vinciais tomou decisões que nos orientaram insisten-
temente para o trabalho com crianças e jovens em si-
tuações de empobrecimento e marginalização. Por-
tanto, se ainda não bastasse a visão do Fundador a

A Igreja tomou 
a iniciativa 

de encorajar
religiosas 

e religiosos 
a dirigirem 

seus esforços
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respeito de qual deveria ser o foco de nossos esforços
atualmente, também temos a Igreja e muitos outros
fatores nos impelindo nessa direção. 

Desde nossos primeiros tempos, esses três aspectos
essenciais de nossa identidade como Irmãos de Mar-
celino foram claramente colocados: viver e trabalhar
no meio dos jovens; evangelizar prioritariamente pela
mediação da educação, mas eventualmente por outros
meios; demonstrar preocupação especial pelas crian-
ças e pelos jovens pobres, que vivem excluídos da so-
ciedade. Vamos abordar cada um deles.

O que aconteceria se repentinamente tivéssemos de
deslocar todos os nossos programas e iniciativas em favor
das pessoas idosas ao invés de continuar a concentrá-las
nos jovens? Perderíamos um importante aspecto de nos-
sa identidade que nos distingue há quase 200 anos. A
maioria das pessoas não saberia mais quem somos.

Do mesmo modo, sempre insistimos que as escolas e
outros programas dirigidos aos jovens sob nossa respon-
sabilidade representam muito mais do que uma alterna-
tiva ao que o Estado ou a iniciativa privada oferecem
concernente à educação e ao cuidado infantil. Se repen-
tinamente tivéssemos de definir nossas escolas como es-
tabelecimentos escolares dedicados a aumentar a proba-
bilidade de acesso à educação superior, perderíamos ou-
tro aspecto essencial de nossa identidade. Afinal, nossas
escolas não são importantes por si mesmas, mas princi-
palmente porque elas devem ser lugares onde os jovens
aprendem a amar generosamente o Senhor. 

A mesma razão pode ser estendida ao nosso cha-
mado para trabalhar com os mais necessitados. Nos-
sos esforços para responder com coragem a esse
convite devem ficar evidentes não apenas em nossos
documentos, mas igualmente em tudo o que dizemos
e fazemos. To
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UMA OPÇÃO PELOS POBRES

A noção de ‘uma opção preferencial pelos pobres’
traz em si um sentido bíblico: os que vivem à margem
são instrumentos da providência divina.65 Outra vez
Deus escolheu os fracos para surpreender os fortes,
os ingênuos para confundir os sábios.

O Antigo e o Novo Testamento apresentam muitos
exemplos de pessoas simples ou mesmo vivendo à
margem da sociedade desempenhando papel vital na
salvação humana. Moisés, por exemplo, protestou,
alegando que era lento e hesitante na fala. Apesar dis-
so, foi o escolhido para liderar o Povo de Deus. Davi,
o filho mais jovem de Jessé, apascentava as ovelhas
quando Samuel veio em busca de um sucessor de
Saul, e acabou sendo o maior dos reis de Israel.

No Novo Testamento, foram Maria, Ana, Simeão,
Pedro, Tiago, João e Maria Madalena que reconhece-
ram o Messias. Como membros dos anawin, ou “po-
bres de Javé”, não se escandalizaram por Ele ter vin-
do como Servo Sofredor e não como rei conquistador.

Uma opção autêntica pelos pobres consiste em três
dimensões: solidariedade, análise e ação.

SOLIDARIEDADE

Para nossos propósitos e à luz de nosso carisma, a
palavra solidariedade é usada aqui para descrever
uma escolha deliberada de sua parte ou da minha pa-
ra integrarmos o mundo das crianças e dos jovens que
vivem às margens da sociedade. Com isso, passamos a
partilhar suas lutas e desapontamentos, assim como
suas alegrias e esperanças. O artigo 34 de nossas
Constituições e Estatutos a esse respeito nos diz:
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Guiados pela voz da Igreja, 
de acordo com nossa vocação própria, 
nós nos solidarizamos com os pobres 
e suas causas justas. 
Reservamos-lhes nossa preferência, 
onde quer que estejamos 
e qualquer que seja nosso trabalho. 
Gostamos dos lugares e das casas 
que nos permitem partilhar a condição 
deles e aproveitamos das ocasiões de contato 
com a realidade da vida cotidiana dos mesmos.

A solidariedade com as crianças e jovens pobres
pode provocar uma revolução do coração, forçando-
nos, você e eu, a reexaminarmos algumas das nossas
convicções a respeito do uso dos bens materiais, o
real significado de simplicidade de vida e nossa obri-
gação de denunciar qualquer injustiça que encontrar-
mos no caminho. Novamente, o artigo 34 de nossas
Constituições e Estatutos nos adverte:

Por fidelidade a Cristo e ao Fundador, 
amamos os pobres. 
Prediletos de Deus, 
eles atraem sobre nós os favores divinos 
e nos evangelizam.

A solidariedade, entretanto, não é um direito a
conquistar ou atribuir, mas um dom oferecido pelos
pobres que vivem às margens da sociedade a que per-
tencem. E oferecem esse dom em seu próprio tempo
e do seu jeito, e apenas para aqueles que vivem com
eles e não demonstram paternalismo nem superiori-
dade. Se fosse enviado como presente, o dom da soli-
dariedade seria acompanhado de um cartão em que se
poderia ler: “Apesar das evidentes diferenças de cultu-
ra, cor da pele ou língua, somos todos um só, em men-
te e coração, junto com aqueles de nós que são pobres”. To
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Um exemplo pessoal pode ajudar a ilustrar essa
idéia. Durante o último ano do meu Escolasticado e
nos primeiros anos de magistério escolar, trabalhei
meio período como voluntário, ajudando a recons-
truir dois prédios residenciais no bairro do East Har-
lem, na cidade de Nova Iorque. Naquela época, essa
região era economicamente decadente, com a maioria
dos prédios em estado de abandono ou em condições
precárias. Basta considerar que o preço total de com-
pra dos dois blocos de apartamentos que estávamos
reformando não era superior a dois mil dólares, para
constatar as condições de vida das pessoas que viviam
nessa área da cidade. 

Em certa tarde de sábado, durante um intervalo do
trabalho, comecei a conversar com uma jovem da vi-
zinhança chamada Glória. Durante nossa conversa,
ela disse: “Seán, gostamos muito de tudo o que vocês,
Irmãos, estão fazendo por nós aqui, mas vocês nunca
serão um de nós”. Surpreso, perguntei-lhe o que ela
queria dizer com aquilo. Glória então respondeu:
“Vocês puderam estudar, por isso podem ir embora
daqui à noite. Não fico ressentida por vocês terem ti-
do oportunidade de estudar. Vocês se esforçaram pa-
ra isso. Mas nós, que vivemos aqui, não temos a mes-
ma liberdade que você e os outros Irmãos têm”. Soli-
dariedade é dom, por isso não é possível presumi-lo.

OS ANAWIN CONTEMPORÂNEOS

Na mente dos autores do Antigo Testamento, a pa-
lavra “pobre” não estava confinada àqueles que tin-
ham pouco ou nenhum dinheiro. Incluía grupos eco-
nomicamente desprovidos, mas também aqueles que
não tinham um status social e/ou eram tratados injus-
tamente por governantes estrangeiros ou pelas autori-
dades de seu próprio povo. 
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Essas pessoas eram oprimidas por serem pobres e
estarem à mercê dos inescrupulosos. Eram pobres
também porque tinham sido enganadas e destituídas
de seus direitos. Além disso, sua condição de viúvas,
órfãos, refugiados, etc. tornava-os suscetíveis à explo-
ração. 

Foi a esse grupo que o profeta Sofonias se referiu
quando recordou aos israelitas de que mesmo nos
tempos mais adversos sempre haveria um grupo fiel
entre o povo. Conhecido como os anawin, ou pobres
de Javé, essa comunidade de fiéis vivia na expectativa
da vinda do Messias. 

As mulheres e os homens que constituíam os ana-
win encontravam segurança e sentido não nas arma-
dilhas do mundo material, mas em Deus. Jesus se re-
feriu a eles no Sermão da Montanha: “Bem-aventura-
dos os pobres de espírito, pois é deles o reino dos
céus; bem-aventurados os humildes, pois herdarão a
terra”.66 

Jesus também se despojou e se tornou pobre para
que pudéssemos nos enriquecer. No seu tempo, Ele
não precisou presumir solidariedade com os margina-
lizados, porque era um deles. Ele pregava aos pobres,
doentes e excluídos da sociedade.

Ele também nos desafia a dedicarmos todo o nos-
so esforço para aliviar o sofrimento dos abandonados,
solitários e desprezados, defender a dignidade dos
pobres e lutar ao lado dos oprimidos para que alcan-
cem sua libertação.

Quando fazemos a opção pelos pobres, você e eu
começamos a nos parecer com aqueles que esperavam
ansiosamente pela vinda do Senhor. Desse modo, pas-
samos a fazer parte da comunidade dos anawin
contemporâneos, um grupo de fiéis que proclama o To
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Reino de Deus e sua vinda iminente, prometendo vi-
ver radicalmente a Boa-Nova. O desafio que nos é
apresentado hoje pela Igreja e pelos documentos de
nosso Instituto não se reduz a um chamado para tra-
balhar para os pobres. Em verdade, é um convite pa-
ra fazermos parte dessa comunidade pela simplicida-
de de vida e um testemunho profético; um convite,
enfim, para promovermos uma revolução do coração. 

ANÁLISE

O espírito da segunda dimensão de uma opção pe-
los pobres – análise – também é bem compreendido
pelo capítulo 34 de nossas Constituições:

A preocupação pelos pobres 
leva-nos a descobrir as causas de sua miséria 
e a libertar-nos de qualquer preconceito 
ou indiferença para com eles. 
Torna-nos mais responsáveis no uso dos bens 
que devemos partilhar com os mais necessitados.

Evitamos escandalizá-los com um teor de vida 
demasiado confortável.

O trabalho de análise começa com um processo de
discernimento e reflexão. Você e eu começamos a pensar:
Por que razão esse grupo de crianças e jovens em espe-
cial foi marginalizado e o que sofreram em conseqüência
disso? Consideramos igualmente como poderíamos ser
cúmplices dessa injustiça. Dizendo de modo mais direto:
O que você e eu estamos fazendo que de alguma manei-
ra esteja contribuindo para que os que vivem à margem
da sociedade sejam mantidos nessa situação? 

Seguem algumas soluções. Engajamo-nos no tra-
balho junto com aqueles a quem servimos para en-
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contrarmos formas de corrigir a situação atual. Inte-
gramos então nossos esforços com os deles para
convencermos outras pessoas de que essas soluções
são eficazes e podem ser colocadas em prática. Essas
duas iniciativas – corrigir a situação atual e buscar o
apoio de outras pessoas para isso – são realizadas de
modo mais efetivo se houver a participação daqueles
a quem os direitos foram negados. Para que possam
superar seus sentimentos de desamparo, os pobres e
marginalizados devem ser incentivados a falar e agir
em seu próprio benefício.

VOTO DE POBREZA

Alguns de nós poderíamos resolver a questão da
prática de nosso voto de pobreza relacionando-a a
uma compreensão da situação crítica dos pobres e
abandonados.67 Precisamos ter cautela quanto a isso.
Sem dúvida, nosso voto nos desafia a viver com sim-
plicidade e a trabalhar pelo bem comum. O artigo 32
de nossas Constituições e Estatutos, por exemplo, afir-
ma o seguinte:

Vivemos concretamente 
a pobreza pessoal e comunitária 
levando vida laboriosa e sóbria, 
sem busca do supérfluo.

O voto nos ensina a importância da confiança em
Deus.68 Durante toda a sua vida, o Fundador jamais
deixou de ensinar essa lição a nossos primeiros Ir-
mãos: “Depositai vossa confiança em Deus”, insistia
sempre. “Confiai na Providência Divina, que os aben-
çoará e atenderá vossas necessidades”.

Marcelino, sem dúvida, confiava incondicional-
mente em Deus. Caso contrário, como explicar sua To
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serenidade diante das dívidas e das dificuldades de
toda ordem que enfrentou? Como se Deus estivesse
recompensando essa confiança, por ocasião de seu fa-
lecimento, o Fundador deixou para seus Irmãos mais
de 200.000 francos em propriedades livres de débitos,
exceto por um prédio adquirido um ano antes. 

A simplicidade é outro elemento fundamental ins-
crito no voto de pobreza. E aqui novamente o Fun-
dador serve de exemplo. Ele se regozijava com a feli-
cidade dos outros, jamais demonstrou presunção e se
sentia desconfortável quando alguém o destacava em
um grupo. Sua vida serve de ótimo exemplo para a
nossa. Destacando esse aspecto, nossas Constituições
e Estatutos nos recordam:

Nossa pobreza aparece também na simplicidade que
deve marcar nosso modo de ser, nosso estilo de vida e
nossa ação apostólica.

Requer que façamos frutificar nossos talentos, partil-
hemos o que somos e o que temos, especialmente nosso
tempo pessoal.69

O voto de pobreza nos ajuda a construir uma pers-
pectiva voltada para o bem comum, superando o in-
dividualismo. Isso nos faz lembrar que a única rique-
za disponível em nossa vida é o tempo, desafiando-
nos a utilizá-lo bem. Como gastamos o nosso? No ser-
viço dos jovens ou em benefício próprio? Bem vivido,
esse voto abre nossos corações e mentes para o dom
da solidariedade. 

O Fundador amava as pessoas pobres. Por isso, ele
desejava que nossa prioridade fosse servi-las. A vida
simples, às vezes bastante modesta, de nossos primeiros
Irmãos os aproximava da realidade de seus educandos
e suas famílias. Hoje, em nosso Instituto, contudo, a si-
tuação é de modo geral bem diferente. Precisamos to-



80

To
rna

r Je
sus

Cr
isto

 co
nh

eci
do

 e 
am

ado
Ir

. S
eá

n 
D

. S
am

m
on

, S
G

Ir
. S

eá
n 

D
. S

am
m

on
, S

G

mar cuidado para não concluir que o voto de pobreza
nos garante o conhecimento e a experiência da condi-
ção de vida das pessoas materialmente pobres ou mar-
ginalizadas tanto quanto sua experiência.

Há uma enorme diferença, por exemplo, entre deci-
dir não comer hoje, seja qual for a razão, e não ter ab-
solutamente o que comer. À luz do nosso voto de po-
breza, e sem considerar o desejo de ser solidário com as
pessoas pobres, você e eu poderíamos escolher apenas
uma refeição por dia durante algum tempo. Ao fazer is-
so, contudo, não podemos nos esquecer de um dado
importante: amanhã haverá uma refeição à sua e à minha
disposição, ainda que apenas uma. Pode uma pessoa
realmente pobre demonstrar a mesma certeza? Prova-
velmente não. A maioria das pessoas pobres deve dizer:
“Não sei se haverá alguma coisa para eu comer hoje. E
só Deus sabe se amanhã haverá”.

Essas experiências são radicalmente diferentes. So-
mos realmente solidários com as pessoas pobres
quando nos convencermos de que, em razão de nosso
voto de pobreza, estamos realmente partilhando sua
condição de vida. Temos uma liberdade de escolha
que as mulheres, homens e crianças pobres não têm.
Por conseguinte, o dom da solidariedade deveria nos
tornar mais humildes, e não mais orgulhosos. 

RESISTÊNCIA

Nem todo mundo, na Igreja ou em nosso Instituto, es-
tá hoje convencido de que a opção pelos pobres e seus des-
dobramentos práticos é um elemento necessário no pro-
cesso de renovação. É possível explicar satisfatoriamente
esse fenômeno? Como podemos ajudar os envolvidos a
compreender o sentido e o lugar dessa opção na vida de
cada um de nós, de nosso Instituto e de nossa Igreja? To
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Inicialmente, precisamos ter em mente de que a
opção preferencial pelos pobres tem ocupado boa
parte do plano global de renovação da Igreja pelo me-
nos nos últimos trinta anos. O Papa João Paulo II
qualificou o uso dessa expressão, começando na dé-
cada de 1980 e depois fazendo referências ocasionais
à opção preferencial pelos pobres em diversas mensa-
gens públicas em suas viagens à América Latina. Ele
também a mencionou em sua encíclica Sollicitudo Rei
Socialis, de 198770, e novamente em 1994 na Carta
Apostólica Tertio Millennio Adveniente71.

As pessoas excluídas, essas aparentemente inex-
pressivas pessoas das sociedades em que vivemos, em
verdade desempenham papel vital na história da sal-
vação humana. Como mencionei antes, o caráter sin-
gular de uma opção pelos pobres com inspiração bí-
blica é a crença de que, apesar das aparências em
contrário, os que vivem à margem da sociedade colo-
cam um dom à disposição das outras pessoas. Conse-
qüentemente, devemos nos afastar da rota oficial de
nossa jornada para prestar atenção naquelas crianças
e jovens que não participam dela e encontrar um jei-
to de incluí-las.

Em nosso dia-a-dia, portanto, você e eu temos de
nos perguntar: É possível prestarmos atenção e ouvir
as vozes dissonantes? Há em nós espaço para acolher
as pessoas consideradas intocáveis pelo mundo em ge-
ral, por essa sociedade globalizada em que nos inseri-
mos cada vez mais? 

O RISCO DA REJEIÇÃO

Qual será a causa de tanta relutância de Irmãos e leigos
em optar pelos pobres? Com certeza não é má vontade.
Na verdade, quase todos temem que tal iniciativa desen-
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cadeie uma mudança radical irreversível em nosso Institu-
to e na Igreja. Por conseguinte, usam evasivas ou evitam o
assunto, atenuando ou alterando o seu significado. 

Outros receiam a perda de respeito. Como Igreja,
por exemplo, freqüentemente temos usado as institui-
ções associadas à educação, saúde e comunicação em
nosso empenho para inserir os valores cristãos nas so-
ciedades em que vivemos. Com certeza, isso vale para
os Irmãos: temos usado nossas escolas e outras insti-
tuições pelas quais somos responsáveis para divulgar
os valores evangélicos e os princípios de nossa fé entre
os alunos entregues ao nosso cuidado72.

No entanto, como proprietários dessas institui-
ções, fomos progressivamente nos inserindo na or-
dem estabelecida em vários países, ganhando o
respeito de muitos em razão da qualidade da educa-
ção que oferecemos. Com o respeito adveio o privilé-
gio, e com o passar do tempo muitos de nós relutamos
em abrir mão dele. Em decorrência disso, corremos o
risco de sucumbir à tentação de preservar as princi-
pais estruturas das sociedades nas quais vivemos,
mesmo quando a mudança é segura.

Não somos os únicos a sentir desconforto por causa de
mudanças. Ultimamente, alguns integrantes da Igreja têm
reagido com incompreensão e irritação quando os mem-
bros de algumas ordens religiosas encerram ou reduzem seu
envolvimento com apostolados tradicionais para assumir o
serviço direto com os economicamente desfavorecidos.73

AÇÃO

Os participantes do nosso 20o Capítulo Geral nos
encorajaram a ir em busca de novos projetos para ex-
pressarmos nossa opção preferencial pelos pobres. Eles To
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também nos lembraram que as formações inicial e per-
manente de Irmãos e leigos deveriam sempre dar prio-
ridade ao mundo dos excluídos. E se até hoje não o fi-
zemos, precisamos deixar de lado a retórica que às ve-
zes domina os debates sobre servir aos pobres e imagi-
nar que respostas criativas e corajosas devemos dar a es-
se desafio nas diversas situações concretas nas quais o
Instituto se encontra hoje. Nossa resposta deve ser tão
ousada e abrangente quanto a iniciativa da nova missão
ad gentes, hoje emergente em nosso Instituto.

De início, porém, precisamos nos impregnar da
mentalidade do Fundador. Seu objetivo, como foi as-
sinalado anteriormente, era proporcionar um tipo de
evangelização que formasse bons cristãos e virtuosos
cidadãos. Como traduziríamos isso nas diversas situa-
ções em que nos encontramos hoje?

Em segundo lugar, devemos reconhecer o bom tra-
balho que tem sido feito desde a fundação de nosso
Instituto até o momento atual, tanto da forma tradi-
cional de apostolado quanto das novas. E temos de
agradecer a Deus pelas extraordinárias graças que
derramou sobre nossos esforços. De fato, trabalha-
mos muito, mas foi apenas a graça de Deus que tor-
nou tudo possível.

Em terceiro, precisamos examinar detidamente as
diversas tentativas sinceras feitas ao longo das últimas
cinco décadas para estender nossos esforços apostóli-
cos a fim de incluir cada vez mais os excluídos de
quem hoje estamos a serviço. Algumas dessas iniciati-
vas podem servir de modelo para outras no futuro.

Em quarto, temos de admitir que não há uma solu-
ção única para os desafios que enfrentamos no plane-
jamento apostólico dirigido aos jovens e crianças po-
bres. Por outro lado, as conclusões a que chegamos
não serão aplicáveis igualmente em todas as partes do
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Instituto. No entanto, precisamos insistir que nin-
guém está dispensado do trabalho árduo que isso im-
plica, das questões que devemos enfrentar com since-
ridade e, às vezes, do diálogo mais franco que resulta-
rá quando as opiniões se conflitarem, as divergências
forem expostas e os sentimentos se tornarem mais vi-
gorosos.

Não devemos temer nem evitar essas realidades,
pois fazem parte da vida e de qualquer processo ho-
nesto de discernimento. Quando tudo tiver sido dito
e feito, porém, precisamos nos dedicar com determi-
nação na elaboração de planos criativos e realistas e
aceitar o fato inevitável de que eles variarão de uma
região a outra, de uma Província ou Distrito a outro
do Instituto.

O Padre Champagnat pode ter sido um homem
prático, mas também era extremamente franco, capaz
de correr riscos e determinado na realização dos ob-
jetivos que tinha para seus Irmãos e o Instituto.

Em quinto, cada Província e Distrito, assim como
a Administração Geral, devem ao menos ter um pla-
no missionário de longo prazo junto às crianças e aos
jovens pobres de que todos devem participar. O pla-
no para o “Uso Evangélico dos Bens” recentemente
elaborado constitui meio importante para cumprir es-
sa finalidade.

Precisamos, porém, evitar extremos na realização
do trabalho que temos pela frente. Haverá aqueles
que dirão: “Precisamos abandonar tudo o que foi
construído até agora, esquecer o passado e recomeçar
tudo de novo”. 

Outros alegarão que as realidades da economia lo-
cal e das finanças da Província ou Distrito, as cir-
cunstâncias muito específicas do país ou mesmo o To
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medo de ofender as pessoas sugerem que devemos fa-
zer isso a passo de tartaruga. Sejamos honestos. Como
Instituto, estivemos discutindo essas questões duran-
te quase meio século. Se não conseguimos respondê-
las até agora, chegou o tempo de nos colocarmos de
acordo sobre um ousado plano de ação de longo pra-
zo que sejamos capazes de executar. Já se foi o tempo
em que podíamos elaborar planos que satisfizessem a
todos e na verdade não agradavam a ninguém, espe-
cialmente àqueles a quem somos chamados a servir.

Em sexto, refiro-me a um plano progressivo
porque a tendência de muitos entre nós no passado
foi definir uma ou duas novas iniciativas em resposta
às periódicas exortações do Instituto para atender-
mos ao chamado de servir aos excluídos da sociedade.
Tal solução causa algum impacto em alguns, mas
deixa de provocar uma profunda revolução de cora-
ção que a genuína vida evangélica exige.

No presente momento, nossa resposta deve ser
mais radical e abrangente, de modo a atingir todas as
pessoas na Província ou Distrito. E para ser realmen-
te eficaz, deve também ser viável no que concerne a
recursos humanos, financeiros e espirituais.

A organização e a execução desse plano envolverão
ampla consulta, disponibilidade de tempo e energia
de todos e estudo cuidadoso do magistério social da
Igreja, dos documentos do Instituto e dos recursos de
cada Província ou Distrito. A execução de um plano
final de ação deve também ser conduzida com caute-
la, cada etapa se sustentando na realização segura da
etapa precedente. A mudança nunca é fácil: se rápida
demais, apenas constrói resistência; se lenta demais, o
entusiasmo acaba por se desvanecer.

É preciso também admitir que, embora todos os
membros da Província ou Distrito devam se envolver
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nesse esforço, nem todos desempenharão os mesmos
papéis. Alguns, por razões de temperamento e/ou
competências pessoais, identificar-se-ão mais com o
trabalho direto com as crianças e os jovens pobres. 

Do mesmo modo, haverá entre nós quem esteja, em
virtude desses mesmos fatores — tipo de personalidade
e/ou o conjunto das competências pessoais — mais apro-
priadamente disponível para outras atividades não dire-
tamente relacionadas com o dia-a-dia dos pobres. Todos
assumem a mesma responsabilidade de se envolver no
plano global da Província ou Distrito para essa área, mas
nem todos precisam fazer isso do mesmo jeito.

Em todos os nossos esforços para servir às crianças e
jovens pobres, devemos ser bastante rigorosos na análise
das motivações dessas nossas decisões e ações: elas estão
sendo assumidas com sinceridade, visando ao serviço da-
queles que possuem menos, ou decorrem de alguma ne-
cessidade pessoal de nos sentirmos mais virtuosos? 

Informações e imagens não transformam corações,
experiência sim. Viver e trabalhar entre crianças e jo-
vens pobres ou fazer parte do esforço visando atingir
esse objetivo pode realmente nos transformar e fazer
com que voltemos a trabalhar em favor da justiça. Lem-
bremo-nos do Arcebispo Oscar Romero. Ele conhecia
bem as estatísticas antes ter consciência da realidade
daqueles que sofriam na pobreza. No entanto, seu co-
ração começou a se transformar de fato quando entrou
em contato com essas pessoas - mulheres, homens e
crianças -, cuja miséria material era tão evidente quanto
a necessidade de abraçar sua causa.

O ideal, portanto, seria impregnarmos nossos co-
rações de profunda compaixão por todas essas vidas
que podemos tocar. Entretanto, na prática, viver e
trabalhar entre crianças e jovens pobres envolve um
grande risco de nos decepcionarmos. Logo, se o nos- To
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so engajamento assumir um caráter moralista ou pres-
critivo, será melhor examinar as nossas motivações de
nossas ações. A presença de Deus é sempre evidente
naqueles cujas vidas são exemplos autênticos de Bem-
aventurança por seus corações terem sido transforma-
dos por aqueles que os servem.

COMENTÁRIOS

Os participantes do nosso 20º Capítulo Geral com
certeza carregavam em suas mentes e seus corações a
preocupação com a missão e o ministério quando re-
digiram sua Mensagem. Eles destacaram que uma ge-
nuína renovação de nossas obras começa com nossa
paixão por Jesus Cristo e sua Boa-Nova74.

Os capitulares reconheceram que muitos entre nós já
iniciaram a jornada que leva à transformação de seus
corações. Insistiram para que construíssemos comuni-
dades dedicadas à missão. Igualmente nos encorajaram
a promover a renovação de cada comunidade para que
se tornasse lugar de perdão e reconciliação75, escola de
fé para nós mesmos e para os jovens pobres a quem ser-
vimos. Insistiram para que abríssemos nossas comuni-
dades para o serviço do mundo e nos desafiaram a revi-
talizar nossas comunidades para que fossem espaços de
fraternidade e vida evangélica, a serviço da missão, dan-
do credibilidade a nosso testemunho em razão da sim-
plicidade do nosso modo de vida.

Os participantes do 20º Capítulo Geral reafirmaram a
educação como meio privilegiado de evangelização e pro-
moção humana. Ao mesmo tempo, expressaram um ardo-
roso anseio de que nossas obras fossem sinais visíveis dos
valores evangélicos e promotoras de justiça social. Ao pro-
clamarem o direito de todos à educação, eles nos desafia-
ram a engajar nossa missão Marista nessa campanha.76
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Finalmente, reconheceram também o árduo traba-
lho realizado até hoje em todas as áreas. Os Irmãos
simplificaram sua vida pessoal. Algumas Províncias e
Distritos promoveram ampla avaliação de seus recur-
sos apostólicos, reorientando os esforços de suas uni-
dades administrativas para os mais pobres e margina-
lizados. Não devemos nos culpar por falta de empen-
ho, mas temos de admitir que muito precisa ainda ser
feito.

Nossa nova base recentemente estabelecida na se-
de das Nações Unidas em Genebra em parceira com
os Franciscanos (Franciscans International) é exemplo
de uma nova iniciativa da Administração Geral. Seu
objetivo é propiciar um fórum de participação nas
políticas estabelecidas e nas decisões tomadas em âm-
bito de comunidade internacional para minorar o so-
frimento e a miséria dos jovens.

Inicialmente colaborando com as ordens dos Do-
minicanos e dos Franciscanos e com um grupo de lei-
gas e leigos, trabalharemos para influenciar as políti-
cas das Nações Unidas que de alguma forma afetam
as vidas das crianças e dos jovens no mundo todo. Co-
mo Instituto, precisamos continuar efetivos em nosso
trabalho em favor deles e superar os desafios que se
apresentam de duas formas: o serviço direto com os
excluídos e os esforços para eliminar os fatores
responsáveis por sua miséria.

Se estamos procurando um lugar para colocar nos-
sas energias com a intenção de renovar nossa vida
apostólica, não é preciso ir muito longe. Lembro-me
bem, por exemplo, e já se vão muitos anos, de me te-
rem pedido para limpar o quarto de um Irmão de
meia-idade que havia falecido repentinamente. Era
um homem ativo, criativo, plenamente envolvido em
seu apostolado e que se relacionava muito bem com
os Irmãos e colegas. To
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Fiquei muito surpreso ao constatar suas parcas
posses: algumas roupas, uns poucos livros e objetos
de uso pessoal. Em menos de uma hora embalei e co-
loquei etiqueta em tudo. Fiquei imaginando a reação
de quem porventura fosse encarregado de fazer o
mesmo, se eu morresse repentinamente como esse Ir-
mão. Com certeza o trabalho ocuparia bem mais tem-
po. Percebi, então, que ele possuía apenas o suficien-
te para viver e trabalhar, enquanto eu tenho muitas
coisas supérfluas.

Isso tudo provoca alguns questionamentos. Antes
de tudo, o que devemos fazer, você e eu, para revita-
lizar a missão de nosso Instituto e suas obras? Como
nossa missão é tornar Jesus o centro e a paixão de
nossas vidas, o que estamos fazendo para que isso de
fato ocorra? Em verdade, é o Senhor que nos levará,
em última instância, a responder com generosidade às
urgentes necessidades humanas coerentes com as fi-
nalidades fundacionais. Precisamos ter certeza de que
não estamos colocando obstáculos em seu caminho.

Em segundo lugar, mediante nossas opções pelos
ministérios corporativos, modo de vida e testemunho
público, você e eu precisamos nos posicionar contra
certos valores culturais e contra o mundo em geral pa-
ra empreendermos uma radical conversão pessoal e
institucional. Entre esses valores encontram-se o indi-
vidualismo, o materialismo, o consumismo, a corrup-
ção e a falta de respeito pela vida humana.

Não nos enganemos, porém: a renovação genuína
da vida consagrada e de nossas obras progressiva-
mente nos deslocará para as fronteiras às margens da
sociedade. A vontade de Deus é, sem dúvida, o que
determinará o resultado de nossos esforços para essa
dupla renovação. No entanto, devemos ao mesmo
tempo começar a reverter o processo que atinge tan-
tas regiões do mundo hoje para que integremos nosso



90

To
rna

r Je
sus

Cr
isto

 co
nh

eci
do

 e 
am

ado
Ir

. S
eá

n 
D

. S
am

m
on

, S
G

Ir
. S

eá
n 

D
. S

am
m

on
, S

G

modo de vida com a cultura do povo. Ao mesmo tem-
po, precisamos ser reconhecidos por uma evidente
demonstração de felicidade em servir a Deus, por
nossa simplicidade de vida e uma visível presença en-
tre os mais abandonados da sociedade. 

Só conseguiremos atingir esse ideal, porém, se evitar-
mos a tão freqüente e trágica traição da vida consagrada
que ocorre quando, a partir do momento em que entre-
gamos generosamente nosso coração por ocasião de nos-
sa primeira profissão, vamos aos poucos renegando nos-
sa consagração à medida que os anos vão passando.

Essa tarefa é extremamente desafiadora. Nosso com-
promisso público de viver com mais intensidade os
conselhos evangélicos é um primeiro passo nessa dire-
ção. Ao assumirmos o voto de colocar tudo em comum,
sublimar nossa sexualidade humana mediante um celi-
bato casto e colocar à disposição de nosso Instituto e
seus membros boa parte de nosso tempo, capacidades e
energias, testemunhamos valores bem diferentes daque-
les de muitos de nossos contemporâneos.

Garantindo que nossas instituições sejam escolas
que visem à educação de profetas, formem mulheres
e homens que passam a trazer o Evangelho em seu co-
ração e desenvolvam seu apostolado com um espírito
de generosidade sem reservas, seremos testemunhas
de valores contrários à cultura dominante. Desse mo-
do, nossas instituições serão finalmente reconhecidas
como lugares onde são acolhidas todas as crianças
que venham bater à sua porta!

Concluindo, os participantes do 20o Capítulo Ge-
ral, na parte da Mensagem que trata de Missão e Soli-
dariedade, chamaram nossa atenção sobre a necessi-
dade permanente de participarmos dos esforços mis-
sionários de toda a Igreja77. É sobre esse tema que di-
rigiremos nossa atenção a seguir. To
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QUESTÕES PARA REFLEXÃO

Como foi pedido anteriormente, reserve um tempo para ler e
responder as perguntas propostas a seguir. Como antes, elas fo-
ram propostas para ajudá-lo a refletir sobre o que você leu nas pá-
ginas precedentes. Tenha à mão lápis ou caneta e papel para o ca-
so de você precisar fazer alguma anotação, escreva uma frase ou
idéia de que você queira se lembrar ou registre uma reflexão mais
extensa. Guarde essas anotações, pois lhe poderão ser úteis mais
tarde, seja para uma revisão pessoal ou algum debate que venha
a ser feito sobre o que você acabou de ler. 

1.Como tem sido sua experiência no trabalho com os pobres?
Que desafios você enfrenta e que dons vivencia? Como vo-

cê tem respondido aos apelos da Igreja e de nosso recente Ca-
pítulo Geral em sua orientação no sentido dos pobres?

2.Agora, considere a experiência de sua Província ou Distri-
to no trabalho com os pobres. As iniciativas nessa área são

geralmente bem recebidas ou sofrem resistência de alguns Ir-
mãos da sua Província ou Distrito? Como você responde pes-
soalmente a essas iniciativas?

3.Descreva os detalhes do Plano Global da Pastoral de sua
Província ou Distrito referentes ao serviço dos pobres.

Que medidas você tomaria para envolver todos os membros da
sua Província ou Distrito, incluindo Irmãos e leigos das unida-
des administrativas? 
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PARTE IV
A missão ad gentes

Por que concluir esta circular com uma reflexão
sobre a missão ad gentes? Por se constituir em um dos
elementos nucleares de nossa identidade de Irmão-
zinhos de Marcelino. A missão na Oceania, em 1836,
foi o primeiro dom da Igreja à então aprovada Socie-
dade de Maria. O nome do Fundador encabeçava a
lista de voluntários prontos para o envio ao Pacífico.
Seu zelo pela missão ad gentes é parte do legado que
nos deixou. “Todas as dioceses entram em nossos pla-
nos”, disse mais de uma vez. “Toda a Igreja é o cam-
po de trabalho de nossa sociedade”.78

Para garantir clareza, comecemos por definir a ex-
pressão ‘missão ad gentes’. Antes do Vaticano II, a pa-
lavra gentes era usada para se referir às pessoas que
não pertenciam à Igreja (os ‘gentios’). Considerados
infiéis e pecadores, o senso comum os destinava à
condenação eterna. Hoje, felizmente, essa situação
mudou bastante de perspectiva, pois há mais cons-
ciência de que, em toda a história, a ação salvífica de
Deus esteve sempre presente em muitas culturas que
construíram nosso mundo e a fé de muitos povos.79
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De início, consideremos algumas informações so-
bre a história da Igreja na missão ad gentes. Os esfor-
ços nessa área, por exemplo, nem sempre foram mar-
cados por uma atividade consistente. De fato, a inspi-
radora passagem de Mateus em que Cristo envia seus
discípulos a todas as nações parece ter sido adotada
em larga escala apenas no século XVII.80 

No passado, houve também quem assumisse seu
papel missionário valendo-se das estruturas então
existentes para atingir seus objetivos. Sabemos, por
exemplo, que o apóstolo Paulo utilizou as estradas e
as rotas comerciais do Império Romano em seu tra-
balho de evangelização. Do mesmo modo, os esforços
missionários que se iniciaram no final do século XV
coincidiram com os planos de expansão de muitas po-
tências européias. Nessa época, as viagens dos explo-
radores propiciavam o transporte, a proteção e o
apoio financeiro necessários aos missionários.

É compreensível, portanto, porque essa história
construiu os sentidos associados à expressão ‘missão
ad gentes’. Podemos, por exemplo, reconstituir algu-
mas idéias do período das colonizações, tais como
“salvando as almas para Cristo” e “resgatando das
garras de Satã as almas prestes a se perder”. Essas ex-
pressões refletem o espírito de uma Igreja militante e
triunfalista em busca de convertidos, próprio dessa
era. A partir de 1850 até o início da década de 1960,
muitos missionários se inspiravam nesse modelo de
Igreja. Sua mensagem era clara: a Igreja devia se este-
belecer em terras pagãs e os infiéis deviam ser
conquistados para Cristo.81 A maioria de nós consi-
derava as missionárias e os missionários como heroí-
nas e heróis que deixavam sua terra natal e suas famí-
lias para trabalhar além-mares. Recebendo uma for-
mação que enfatizava a capacidade de tomar iniciati-
va e a constância, eram em geral pessoas autônomas
que se destacavam por sua tenacidade e audácia. To
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Do mesmo modo, o processo de colonização teve in-
fluência sobre os métodos que os missionários emprega-
vam para evangelizar. Na crença de que, de alguma for-
ma, estavam civilizando os povos indígenas das regiões a
que tinham sido enviados, muitos missionários, sacerdo-
tes, religiosas e religiosos, procuravam impor sua pró-
pria civilização, forma de educação, costumes e tradi-
ções às culturas das pessoas a quem catequizavam.

Seria um equívoco deduzir, porém, que a missão ad
gentes não passava de um subproduto dos esforços impe-
rialistas do passado. Afinal, os missionários com freqüên-
cia se colocavam ao lado da população local contra os co-
lonizadores e se transformavam em críticos do movimen-
to imperialista desse período. Muitos se dedicavam com
bastante empenho à preservação da cultura local, regis-
trando e sistematizando as línguas nativas como reação à
tentativa dos exploradores de eliminá-las completamente.

Atualmente, o entendimento sobre a missão ad
gentes amadureceu e ganhou nuanças bem mais com-
plexas do que no passado. Por conseguinte, embora
se reconheça que nós, cristãos, continuamos a dar tes-
temunho do Reino de Deus, aceitamos igualmente
que as pessoas que não adotam nossa fé podem dar
testemunho da ação salvífica de Deus em seu próprio
meio. Hinduístas, budistas, islamitas, confucionistas,
taoístas, adeptos de religiões cósmicas, humanistas e
outros mais, podem partilhar conosco sua experiência
de fé em Deus e os valores fundamentais da vida.

DE HOJE EM DIANTE

Se o Concílio Vaticano II representou uma mudança
em nosso entendimento teológico sobre a natureza e a
finalidade do trabalho missionário, a realidade do mun-
do hoje nos alerta para o fato de que a atividade mis-
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sionária no futuro deverá apresentar, entre seus pressu-
postos, disposição para ouvir os outros e abertura para
partilharmos nossa fé com eles. No entanto, não foi
apenas o Concílio que contribuiu para essa mudança de
sentido. O processo de descolonização, que ocorreu a
partir de meados do século passado, e o surgimento de
muitas nações também exerceram certa influência nes-
se processo, principalmente no continente africano.

Outras formas de perturbação sucederam ao
Concílio Vaticano II. Algumas mudanças associadas à
missão ad gentes causaram certa inquietação e o ritmo
com que se desenvolveram provocou desorientação.
Alguns fiéis e missionários chegaram a sugerir uma
moratória no tipo de missão empreendida até então.

Um simpósio organizado em 1981 por um grupo
conhecido como SEDOS (Service of Documentation
and Study)82 no entanto, representou uma significati-
va mudança na abordagem pós-conciliar sobre a mis-
são ad gentes. Uma mudança de foco ocorreu durante
esse evento: em vez de questionar a finalidade da mis-
são, passou a se concentrar em como a missão era rea-
lizada. Isso representou importante ruptura que teria
implicações anos depois.

Não obstante esse avanço, os questionamentos so-
bre a missão ad gentes continuavam. Para tentar es-
clarecer a situação, o falecido João Paulo II exortou a
uma renovação do fervor nessa área da vida eclesial.
Para tanto, em sua encíclica Redemptoris Missio, ele
apresenta os fundamentos teológicos da missão, na
esperança de ajudar a restabelecer o foco eclesial no
que os padres conciliares originalmente tinham em
mente quando escreveram sobre esse tema. Em segui-
da, o Papa anuncia as perspectivas da missão hoje e os
meios para realizá-la, encerrando o documento com
uma reflexão sobre a espiritualidade missionária. To

rna
r Je

sus
Cr

isto
 co

nh
eci

do
 e 

am
ado



97

MUDANÇAS EM NOSSO MUNDO

Vimos anteriormente que a missão ad gentes ocorria
em diferentes contextos históricos, e isso não é menos
verdadeiro hoje. Novos entendimentos sobre missão ad
gentes surgiram durante o Concílio Vaticano II e nos anos
que se seguiram, mas as mudanças no mundo onde a mis-
são ad gentes acontece também vêm produzindo seus efei-
tos sobre o modo como entendemos hoje esse tema. 

Dois fatos merecem destaque aqui. O primeiro se re-
fere ao advento da globalização e o segundo é a consta-
tação de que o número de conversões ao cristianismo
parece diminuir drasticamente.83 

Globalização não é um conceito de definição fácil.
Muitos de seus críticos a descrevem como uma força
destruidora que ignora a cultura, empobrece as pessoas,
subverte a democracia, impõe os valores ocidentais,
destrói o meio ambiente e exalta a ganância. Outros, di-
versamente, têm uma perspectiva mais favorável da glo-
balização. Esses a consideram um processo desejável de
desenvolvimento que rompe fronteiras, derruba gover-
nos tirânicos, emancipa as pessoas e melhora financei-
ramente a vida que ela toca.84 

Em um sentido mais abrangente, porém, a palavra
globalização sintetiza a idéia de uma nova ordem mun-
dial que emergiu a partir do fim da chamada Guerra
Fria em 1989. Avanços extraordinários na Tecnologia
da Informação e Comunicação, o início de um reali-
nhamento das nações e muitos outros acontecimentos
parecem apontar para um mundo mais interconectado
e interdependente nos tempos por vir.85 

Infelizmente, a maioria da população do mundo se
acha excluída dessa nova ordem mundial. Como Igreja
e membros de um Instituto religioso dessa Igreja preci-
samos combater a desigualdade. Todavia, quer exalte-
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mos as maravilhas da globalização ou a abominemos
pelos males que causa, é essa realidade, que parece re-
presentar a atual ordem mundial, que precisamos en-
frentar de hoje em diante.

Outra mudança significativa no mundo atual é o que
alguns denominam “redução da geografia religiosa” e
sua repercussão sobre a missão ad gentes. De acordo
com os defensores dessa idéia, os dias em que assistía-
mos à conversão de grande número de pessoas ao cris-
tianismo chegaram ao fim.

Inicialmente, vale considerar que homens e mulheres
que professam religiões como o cristianismo e o isla-
mismo estiveram principalmente sob a influência de
tradições orais e locais. Ao longo da história, essas pes-
soas aparentemente transitaram com bastante facilida-
de da fé de seus pais para aquelas religiões significati-
vamente maiores de âmbito mundial. Contudo, é bas-
tante improvável que venham a mudar de filiação reli-
giosa novamente.

Há duas exceções a essa regra. Aquelas pessoas não
plenamente integradas à sua nova crença religiosa ou
que, por qualquer razão, foram dela alienadas, ainda
podem adotar outra religião. Fato é que, apesar dos es-
forços de evangelização dos últimos 100 anos, a popu-
lação cristã no mundo hoje, aproximadamente a mesma
de um século atrás, oferece argumentos consistentes à
hipótese da “redução da geografia religiosa”.87 

Foi em meio a esses fatos relacionados à missão que
João Paulo II escreveu Redemptoris Missio. Nessa encí-
clica, datada de 7 de dezembro de 1990, o Papa buscou
restaurar o ânimo missionário e estabeleceu uma clara
distinção entre missão ad gentes e outros tipos de ativi-
dade missionária. Sugeriu que a missão ocorre em três
situações distintas. Em primeiro lugar, referiu-se à mis-
são ad gentes dirigida a grupos que não conhecem Jesus To
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e seu Evangelho ou vivem em comunidades cristãs in-
suficientemente amadurecidas para assumirem plena-
mente a fé em âmbito local e proclamá-la a outras pes-
soas. O Papa, em seguida, mencionou uma situação
completamente oposta: o cuidado pastoral de comuni-
dades cristãs com estruturas eclesiais sólidas já estabe-
lecidas. Finalmente, identificou comunidades em que
grupos de batizados simplesmente perderam o sentido
da vivência da fé. O Papa se referiu a esse último grupo
como aquele que necessita uma “nova evangelização”,
ou “reevangelização”.

Na enumeração dos possíveis significados da expres-
são gentes, João Paulo às vezes identifica a cultura co-
mo característica importante da missão ad gentes. Po-
rém, em nenhum momento declara que seja a única re-
ferência à nossa tarefa. Para ele, a expressão “missão ad
gentes” significa trabalhar nas fronteiras da Igreja,
considerando então todos as definições possíveis de
fronteira.88 

Nem todos, porém, concordaram com o ponto de
vista de João Paulo II expresso na encíclica Redempto-
ris Missio. Essas pessoas temiam que sua definição fos-
se abrangente demais.89 Talvez sua intenção tenha sido,
em parte, evitar que confundíssemos o sentido de mis-
são ad gentes com a idéia de território, dando-lhe uma
abrangência mais global. 

Enfrentamos o mesmo desafio hoje no Instituto. O
Fundador tinha razão quando dizia que “toda a Igreja é o
campo de nossa atuação”. Baseados em nossas ações, en-
tretanto, um observador poderia questionar se ainda
concordamos com ele. Somos um Instituto internacional
que muitas vezes deixa de agir como tal. Como cidadãos
de nossas respectivas nações, às vezes consideramos difí-
cil ultrapassar o âmbito paroquial para atingir uma pers-
pectiva transcultural e internacional. Mas é nesse mundo
emergente que as crianças e os jovens a quem servimos
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devem encontrar seu lugar. Precisamos estar na linha de
frente dos acontecimentos contemporâneos, assumindo a
liderança, e não permanecendo na retaguarda. 

Não obstante, não será fácil acolher a transição do
antigo para o novo modo de compreender a missão da
Igreja e nosso apostolado. Isso significará não apenas
alterar nosso modo de ver esses importantes aspectos
de nossas vidas, mas também adequar nossas estruturas
à nova perspectiva. Dizendo de modo mais direto: pre-
cisamos promover uma mudança na mentalidade insti-
tucional. Enfim, devemos enfrentar a seguinte questão:
O que significa no mundo de hoje formar as crianças e
os jovens como bons cristãos e quais são os meios mais
eficazes para realizar isso?

Ao longo desse processo de reflexão e análise, é preciso
manter o respeito mútuo entre uns e outros e estar aberto para
ouvir os diferentes pontos de vista. Ao mesmo tempo, devemos
aceitar o fato de que em algum momento é preciso entrar em
ação. A mudança não ocorre de repente, mas ela só acontece-
rá se empreendermos iniciativas ousadas. Sem elas, facilmente
nos conformaremos com as realizações do passado. 

Como Instituto, com suas unidades administrativas agrega-
das, temos de evitar a tendência de nos fechar em nós mesmos.
A perda do espírito missionário é um dos primeiros sinais de
que um grupo começa a agonizar. Em oposição a isso, os mem-
bros de toda Província ou Distrito, incluindo todas as pessoas
de alguma forma vinculadas às unidades administrativas, são
revigorados com o sentimento de orgulho pela coragem de-
monstrada por aqueles que partem para a missão. 

Logo, nenhuma Província pode justificar sua dispen-
sa de assumir a missão ad gentes. Tampouco seu engaja-
mento nessa área pode ficar aguardando que todos os
problemas internos estejam em ordem. A condição pa-
ra sermos verdadeiros cristãos, Irmãos de Marcelino e
Igreja é fazermos parte da Igreja global. To
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A história nos tem mostrado que nosso modo de vida
só conseguirá manter sua vitalidade se estiver aberto à
mudança e, ocasionalmente, a transformações radicais.
Prender-se ao passado significa perder gradualmente
contato com a vida do Espírito que conduz a Igreja ru-
mo ao futuro. Sem dúvida, isso seria uma tragédia para
nosso Instituto e sua missão, mas seria pior ainda para as
crianças e os jovens confiados aos nossos cuidados.

UM PROJETO PARA NOSSO INSTITUTO

Nas páginas seguintes, readaptarei algumas parte da
carta enviada a todos os Irmãos no início deste ano com
um convite para uma nova missão ad gentes. Faço isso
simplesmente para destacar alguns aspectos registrados
naquele comunicado.

Durante 7ª Conferência Geral no Sri Lanka, foi
apresentado um novo projeto de missão ad gentes para
o nosso Instituto. Foi feita uma ampla exposição aos
participantes, com detalhes sobre sua origem e estrutu-
ra, além de um cronograma de implantação. Durante as
discussões realizadas ao longo da Conferência, foram
apresentadas algumas sugestões úteis para o aperfeiçoa-
mento da proposta.

Nos meses que se seguiram, foram encaminhadas ou-
tras considerações sobre o projeto e, pouco antes do Na-
tal de 2005, escrevi uma carta a todos os Irmãos com um
convite para que considerassem o que essa proposta sig-
nificava para a vida de cada um, à luz dos apelos de nos-
sa Igreja e das necessidades atuais de nosso Instituto e das
crianças e jovens pobres de quem estamos a serviço.

Nessa correspondência, mencionei que o projeto
‘missão ad gentes’, apresentado na Conferência, era coe-
rente com a longa história dos empreendimentos do 

Não obstante,
não será fácil

acolher 
a transição 

do antigo 
para o novo

modo 
de compreender

a missão 
da Igreja e nosso

apostolado.
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Instituto nessa área. Nesse sentido, basta conferir o ar-
tigo 90 de nossas Constituições:

Como [a Igreja], nosso Instituto é missionário, e deve-
mos ter alma missionária, a exemplo do Padre Champ-
agnat que afirmava: “Todas as dioceses do mundo entram
em nossos planos”.

Por essa razão, nosso Instituto tem enviado Irmãos à
missão desde os tempos do Fundador. Em 1903, por
exemplo, em resposta às leis de secularização então san-
cionadas, cerca de 900 Irmãos deixaram a França. Par-
tiram com espírito de coragem, fé e ousadia, que era tu-
do com o que podiam contar para ajudá-los a enfrentar
os desafios que teriam pela frente. A audácia desses ho-
mens, durante um tempo de crise que apelava à inova-
ção, possibilitou a presença evangelizadora de nosso In-
stituto em 76 países atualmente.

Finalmente, durante muitos anos, a Administração
Geral empreendeu esforços concretos para promover a
missão além-mar. Prova disso são as casas de formação
localizadas em Grugliasco e Bairo, na Itália, do período
logo após a 2ª Guerra Mundial até meados dos anos ses-
senta, que assumiram a tarefa de preparar os Irmãos pa-
ra a missão ad gentes. O Escolasticado de São Francisco
Xavier, localizado em Grugliasco, foi o primeiro a fechar
as portas quando o Conselho Geral tomou a decisão de
vendê-lo em maio de 1960. Bairo, sede do postulantado
e noviciado, funcionou ainda alguns anos mais. 90

Do mesmo modo, nos últimos vinte anos, os Irmãos
que desejam se apresentar como voluntários para a missão,
no âmbito da Administração Geral, têm sido convidados a
entrar em contato com o Superior Geral, comunicando-
lhe sua intenção de servir. Uma lista de nomes foi criada, e
os candidatos nela relacionados têm sido chamados, prin-
cipalmente em períodos críticos, como aconteceu logo
após o genocídio em Ruanda no início dos anos 1990. To
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O artigo 46 do documento Escolha a Vida, do 20º
Capítulo Geral, evidencia que chegou o tempo de es-
crever um novo capítulo de nossa história. Cremos que
o novo projeto ‘missão ad gentes’ que propusemos é
uma das respostas a esse desafio e uma tentativa séria de
ajudar a construir o futuro da vida e da missão Marista
nesse novo século.

Não obstante, alguns dúvidas ainda podem surgir
sobre a origem dessa recente proposta e colocar em
causa sua coerência em relação aos apelos da Igreja, aos
sinais dos tempos e às orientações de nossas Constitui-
ções. No entanto, a questão mais importante é a preo-
cupação que alguns possam demonstrar a respeito do
impacto que essa proposta terá sobre as Províncias e
Distritos desses novos missionários. Quantos missioná-
rios estão previstos, que prazo será necessário para
identificá-los e que tipo de preparação temos em men-
te para esse empreendimento?

A ORIGEM DO PROJETO

No coração da nova missão ad gentes habita o se-
guinte sonho: nos próximos quatro anos, enviar em
missão 150 ou mais Irmãos a novas iniciativas apostóli-
cas nos países da Ásia e também um pequeno grupo pa-
ra aquelas Províncias já estruturadas, mas que ainda
não atingiram os níveis de vitalidade e viabilidade ne-
cessários e esperados para que tenham futuro.

Essa proposta também é coerente com os atuais apelos
da Igreja e com os sinais dos tempos. O papa João Paulo
II, por exemplo, em Vita Consecrata, expressou otimismo
sobre a vida religiosa e seu futuro: “Vós não tendes apenas
uma história gloriosa para recordar e narrar, mas uma
grande história a construir!”. Ao empreendermos essa no-
va iniciativa, daremos nossa contribuição a essa história.
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O Conselho Geral acredita, como muitos de nossos
Irmãos e parceiros leigos, que nosso modo de vida tem
um lugar importante e, mais ainda, essencial na Igreja
hoje. Muito do que ocorreu nos últimos 40 anos foi im-
portante e válido, propiciando-nos condições para en-
tender o passado, dando-nos sustentação no presente
para finalmente nos projetar ao futuro. Chegou a hora
de construir a vida e a missão Marista que vislumbra-
mos para o futuro.

POR QUE A ÁSIA?

Diversas razões nos motivam a tornar a Ásia o alvo
de nossa nova iniciativa missionária. Em primeiro lugar,
nossas Constituições (90) assinalam que “os países não
evangelizados e as novas Igrejas são objeto da solicitude
do Instituto”. 

Em segundo, Escolha a Vida (46) encoraja o espírito da
missão ad gentes, convidando as Províncias e Distritos a
trabalharem juntos para realizar essa missão e pedindo
que os Irmãos estejam sempre disponíveis para se deslo-
carem facilmente entre uma Província e outra em apoio
aos projetos de solidariedade, evangelização e educação. 

Em terceiro, o Papa João Paulo II lançou esse desa-
fio em seus últimos anos de vida: 

Com a Igreja espalhada por todo o mundo, a Igreja da
Ásia cruzará o limiar do Terceiro Milênio Cristão, cheia
de admiração por tudo o que Deus operou desde o início
até agora, e bem consciente de que, assim como no pri-
meiro milênio a Cruz foi implantada no solo da Europa e,
no segundo milênio, o mesmo ocorreu na América e na
África, nós rezaremos para que, no terceiro milênio cris-
tão, uma grande colheita de fé possa ser feita neste conti-
nente tão vasto e vivo.91 To

rna
r Je

sus
Cr

isto
 co

nh
eci

do
 e 

am
ado



105

Suas palavras soaram familiares, pois cerca de dez anos
antes ele escrevera na encíclica Redemptoris Missio (37): 

Existem países e áreas geográficas e culturais onde fal-
tam comunidades cristãs autóctones; noutros lugares, estas
são tão pequenas, que não é possível reconhecer nelas um si-
nal claro da presença cristã; ou então, a estas comunidades,
falta o dinamismo para evangelizar a própria sociedade, ou
pertencem a populações minoritárias, não inseridas na cul-
tura dominante. Em particular no continente asiático, para
onde deveria orientar-se principalmente a missão ad gentes,
os cristãos são uma pequena minoria, apesar de às vezes se
verificarem movimentos significativos de conversão e teste-
munhos exemplares de presença cristã (grifo nosso).92

Em quarto, a Ásia é o lar de aproximadamente dois
terços da população mundial; no entanto, temos menos
de 200 Irmãos, entre 4200, em ação nessa parte do
mundo. A ONU também identifica o sul da Ásia como
a região mais pobre do planeta quando se trata da ju-
ventude. Os números são impressionantes: quase meta-
de da população do sul da Ásia hoje tem menos de 24
anos. Desse total, quase metade ainda vive com o equi-
valente a menos de dois dólares americanos por dia.

E por fim, a Ásia Marista encontra-se em processo
de reestruturação, e os Irmãos dessa região atualmente
estão levando em conta pelo menos dois modelos de
reorganização que proporcionarão mais vitalidade e
viabilidade. Como essa proposta se projeta para além
das atuais fronteiras da presença Marista atual na Ásia,
desejamos trabalhar em cooperação com as unidades
administrativas atuais da área à medida que formos pla-
nejando e implantando o programa. Alguns Irmãos des-
sa região já oferecem ajuda significativa nesse sentido.

Creio firmemente que este apelo para um novo pro-
jeto de missão ad gentes na Ásia é inspiração do Espíri-
to. Rezo para que, dentro de um século, os historiado-
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res, ao analisarem esse período do nosso Instituto, ven-
ham a dizer que enfrentamos o desafio com coragem,
ousadia e esperança, e em toda a Ásia nesse tempo fu-
turo haja provas abundantes de nossa presença e de
nossas obras. 

UMA NOVA CONCEPÇÃO DA MISSÃO AD GENTES

Cumpre admitir, sem com isso pretender criticar
as concepções anteriores sobre a missão ad gentes,
que se nos impõe hoje um recomeço nessa área. O
simples fato de você e eu estarmos vivendo e servin-
do a Igreja em outro país e cultura, por exemplo, já
não mais significa que estejamos automaticamente
engajados na missão ad gentes. Muito mais convin-
cente seria se estivéssemos envolvidos em um esforço
verdadeiro para incorporar nossa fé na cultura local
e nos engajarmos em um sério diálogo com aqueles
que não partilham a nossa fé. Enquanto no passado
as fronteiras geográficas constituíam um importante
critério para definir a missão ad gentes, a capacidade
de dialogar na e com uma cultura diferente da nossa,
de demonstrar respeito mútuo e de estimular a re-
conciliação será, daqui por diante, um critério igual-
mente significativo.

Essa concepção da missão não significa, contudo,
que o nosso Instituto deveria, assim como os demais,
abandonar o critério geográfico como um dos fatores
a serem considerados no processo de definição da
missão ad gentes. Na verdade, a nova visão sugere
que, ao definirmos a missão ad gentes, não nos limite-
mos a nos referir à missão no exterior, mas também à
missão global. Ao aceitarmos a primeira, aceitamos a
responsabilidade pela evangelização de pessoas em al-
gumas regiões distantes do mundo. Com ela, porém,
também estamos assumindo a missão gobal, ao nos To
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comprometermos com alguns valores fundamentais
vitais para o bem-estar da humanidade e de toda a
criação. Em nosso mundo contemporâneo, isso signi-
fica nos engajar na luta a favor dos direitos humanos
em escala mundial e trabalhar com outras pessoas no
sentido de uma nova ordem política e econômica de
eqüidade e de integração com toda a criação, em uma
perspectiva planetária.

Atualmente, o rápido desenvolvimento das tecno-
logias da informação e da comunicação e dos meios
de transporte permite uma grande diversidade de mo-
delos para a missão ad gentes em todo o Instituto.
Sempre haverá aqueles entre nós que deixarão seu
país natal para dedicar o resto de suas vidas à procla-
mação da Boa-Nova em terras onde nunca foi anun-
ciada ou a presença da Igreja ainda não se atingiu for-
ça suficiente. Esses missionários fazem desse lugar o
seu novo lar junto às pessoas a quem servem. Esse é o
entendimento clássico da missão ad gentes que conti-
nuará a nos inspirar. Quando a motivação dos missio-
nários, que incorporam esse modo de vida, dirige-se a
outras terras e povos, sua disponibilidade continuará
um exemplo para todos nós. 

Todavia, emergem hoje no Instituto dois novos
modelos de missão ad gentes. O primeiro é constituí-
do de Irmãos e parceiros leigos que passam tempo si-
gnificativo servindo em uma missão no exterior e de-
pois voltam à sua terra natal, trazendo com eles uma
visão e um espírito missionários. 

O segundo grupo abrange aqueles que jamais saem
de seus países de origem. As fronteiras que ultrapas-
sam não são as geográficas, mas as sociais e culturais.
Esses Irmãos e parceiros leigos dedicam suas vidas a
trabalhos do Instituto entre os jovens e crianças mais
marginalizados da sociedade. Seu lar é entre os ex-
cluídos a quem ninguém quer hoje servir.
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Por conseguinte, devemos refletir com cuidado
diante da decisão de desistir do compromisso de tra-
balhar em outros países. De um lado, a maioria dos Ir-
mãos em nosso Instituto é de origem ocidental, en-
quanto a maior parte da população mundial vive em
países não ocidentais. De outro, viver em uma das di-
ferentes culturas do hemisfério sul ou orientais, du-
rante certo período considerável de tempo, representa
um poderoso desafio aos valores e à visão ocidentais,
hoje bastante dominantes em nosso Instituto e nas vi-
das da maioria de nós.

Para adotarmos um novo modelo de missão, por-
tanto, você e eu precisamos nos submeter a uma trans-
formação radical. Assim como o processo de reestru-
turação nos conduziu a uma maior internacionalização
e transculturalidade, o projeto da nova missão ad gen-
tes nos fará seguir o mesmo caminho. As duas iniciati-
vas não apenas trazem em si o potencial de nos intro-
duzir nesse novo século e nos preparar para o que há
de vir, como também nos proporcionam os meios pa-
ra efetivar a revolução de coração a que todos nós tan-
to aspiramos.

Com certeza, esses não são tempos fáceis para a his-
tória de nosso Instituto, tampouco para muitos de nós
pessoalmente. Algumas iniciativas dos últimos tempos
nos perturbaram e nos levaram a imaginar quando afi-
nal as coisas voltariam a se estabilizar.

Apesar da conturbação, somos obrigados a admitir
que as iniciativas empreendidas para a reestruturação
do Instituto e para a nossa nova missão ad gentes tira-
ram muitos de nós da comodidade e provocaram al-
guns questionamentos fundamentais sobre nosso mo-
do de vida e seu sentido para nós nesse início de sécu-
lo. O desafio agora é: Que resposta haveremos de dar? M
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Será como a do jovem rico que considerou alto de-
mais o preço cobrado por Deus pela plenitude da vi-
da? Ou será como a de Maria, Mãe de Jesus e nossa
Boa Mãe e irmã na fé? Depois de perguntar ao anjo,
ela concordou: “Seja feita Sua vontade”. A opção ago-
ra depende de mim e de você. Rezemos pela graça de
fazermos a escolha certa.

QUESTÕES PARA REFLEXÃO

Novamente, reserve um tempo para ler e responder as perguntas
propostas a seguir. Como antes, elas foram propostas para ajudá-lo a
refletir sobre o que você leu nas páginas precedentes. Tenha à mão
lápis ou caneta e papel para o caso de você precisar fazer alguma ano-
tação, escreva uma frase ou idéia de que você queira se lembrar ou
registre uma reflexão mais extensa. Guarde essas anotações, pois lhe
poderão ser úteis mais tarde, seja para uma revisão pessoal ou algum
debate que venha a ser feito sobre o que você acabou de ler.

1.Ultimamente, o espírito da missão ad gentes parece soprar
dentro do nosso Instituto. No entanto, embora o número de

Irmãos em missão em outros países seja um pouco maior do que
há 15 anos, sua média de idade aumentou consideravelmente.
Você é capaz de identificar os fatores que parecem desencorajar
os Irmãos de assumirem o desafio da missão ad gentes em sua
Província ou Distrito?

2.A nova iniciativa do Instituto para a missão ad gentes na Ásia
parece ter estimulado a imaginação de muitas pessoas dentro

e fora do Instituto. O que há de especial nesse projeto para cau-
sar tal reação? Qual é sua visão pessoal sobre a iniciativa da mis-
são ad gentes na Ásia e como você acredita que afetará o futuro
de nosso Instituto e sua missão?





111

CONCLUSÃO

E assim chegamos ao fim dessa reflexão sobre a mis-
são da Igreja e nossas obras apostólicas como Irmão-
zinhos de Maria e seus parceiros leigos. Foram muitos
os aspectos analisados, embora brevemente, mas todos
muito importantes para o tema em questão.

Quando se trata da missão da Igreja e de nossas
obras apostólicas, com freqüência tomamos consciência
de como estamos longe de realizar nosso ideal. Nessas
ocasiões, o reconhecimento de que Jesus Cristo confiou
sua missão a mulheres e homens plenamente humanos
pode servir de consolo. Basta ler a história da traição de
Pedro, a dúvida de Tomé e o medo dos apóstolos para
perceber que eles também sofreram com a incerteza, al-
gumas vezes ficaram confusos e foram atacados por dú-
vidas, embora estivessem em contato direto com o Se-
nhor, a quem podiam ver e ouvir. 

O Espírito Santo sempre foi e continuará sendo o
principal agente para a execução da tarefa a nós confia-
da. O Espírito, presente em todos os que ouvem e pro-
clamam a Palavra de Deus, trabalha em e por meio de
nós para ajudar a realizar ações maravilhosas. 
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A palavra evangelizar significa literalmente trazer
boas novas.93 São Lucas usa essa expressão quando
Jesus cita o profeta Isaías: “O Espírito do Senhor es-
tá sobre mim, porque me ungiu; e enviou-me para
anunciar a boa nova aos pobres, para curar os contri-
tos de coração, para anunciar aos cativos a redenção,
aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberda-
de os cativos, para publicar o ano da graça do Se-
nhor”.94

O Fundador foi exemplo vivo do zelo evangélico.
Sua paixão se manifestava em sua inabalável certeza
do amor que Jesus e Maria depositavam nele e em to-
dos nós. Freqüentemente dizia a nossos primeiros Ir-
mãos: “Sempre que vejo algum jovem, sinto vontade
de ensinar-lhe o Evangelho e fazê-lo saber o quanto
Jesus o ama”.

Como nosso Fundador, acreditamos na presença
permanente de Deus. Confiamos em Maria e em sua
proteção e adotamos suas atitudes de humildade, sim-
plicidade e generosidade. Assim conseguiremos genero-
samente ir ao encontro dos jovens onde quer que este-
jam, especialmente aqueles cuja necessidade de Cristo
seja visível em sua pobreza material e espiritual.95 

Continuando uma tradição que nos foi legada pelo
Fundador, propiciamos uma educação holística a
quem está sob nossos cuidados, visando à formação
da mente, do corpo e do coração,. Anunciando pes-
soalmente a Boa-Nova e valendo-nos da concepção
comunitária de Jesus, damos testemunho de generosi-
dade a nossos educandos e os ajudamos a discernir os
valores implícitos em suas atitudes, contribuindo, as-
sim, para desenvolver sua consciência crítica na es-
colha de prioridades.

Ao educar uma nova geração na e para a solidarie-
dade, estamos formando agentes de transformação To
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social e encorajando-os a assumir responsabilidades
pelo futuro da humanidade. Nós os desafiamos a tra-
balhar por mais justiça em suas próprias circunstân-
cias e sociedades e a perceber a interdependência en-
tre as nações.

Se você e eu pretendermos ter mais clareza a
respeito da identidade de nosso Instituto hoje, basta
dirigir nossa atenção às nossas Constituições e Estatu-
tos. Seu texto nos diz, por exemplo, seja qual for nos-
so trabalho apostólico, que devemos evangelizar as
pessoas e as comunidades.96 Atingimos tal objetivo
mediante o testemunho de nossas próprias vidas e por
nossos contatos pessoais, sempre marcados pela capa-
cidade de ouvir e de trocar idéias. Do mesmo modo,
quando nossas comunidades constituem exemplos vi-
vos de amor fraterno e vida consagrada, tornam-se
presença evangélica na Igreja local.

Nesse mesmo sentido, nossas Constituições e Esta-
tutos nos asseveram que a oração deve ser a fonte de
nossa inspiração e nossa fortaleza quando assumimos
o trabalho apostólico para o qual somos convocados
por Jesus. E é justamente esse trabalho apostólico —
com todas as pessoas e preocupações nele incluídas
— que deve sempre nos fazer recorrer à oração.

Seu texto nos desafia a dar preferência aos pobres,
a viver com simplicidade, a investigar as verdadeiras
causas da pobreza e a ter sempre a consciência crítica
para evitar todo preconceito ou indiferença em rela-
ção ao menos afortunado. Considerando a vinculação
entre evangelização e desenvolvimento humano, as
diretrizes desse documento nos convocam a ajudar os
necessitados e a trabalhar em parceria com aqueles
que anseiam pela paz e pela justiça no mundo.97

Finalmente, nossas Constituições e Estatutos nos
recordam que nosso Instituto, aberto que está a todos
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os apostolados pertinentes a nosso carisma fundacio-
nal, considera a proclamação direta da Palavra de
Deus elemento essencial de sua missão.98 Respeitando
a consciência e os talentos das crianças e jovens a
quem somos chamados a servir, nós os envolvemos
em um diálogo sobre a vida e os colocamos em conta-
to com a Palavra de Deus e com o Espírito agindo em
seus corações.

De fato, sempre que analisarmos nossas vidas e a
missão pelos olhos de nosso Fundador e lermos os
documentos de nosso Instituto, notaremos que as
respostas às nossas perguntas sobre missão e vida
apostólica não estão assim tão distantes de nós. Em
verdade, elas se encontram em nossos lábios e nossos
corações. Basta reconhecê-las para nos impregnar de-
las e colocá-las em prática.

Com minhas bênçãos e afeição

Irmão Seán D. Sammon, fms
Superior Geral
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ANEXO
Carta-convite 
do Irmão Seán Sammon 
a todos os Irmãos do Instituto 
para a missão ad gentes

2 de janeiro de 2006
Festa da Fundação do Instituto

Caro Irmão,

O tempo das festas de Natal e Ano Novo chega ao
fim. Celebramos a festa de Santo Estêvão, dos Santos
Inocentes e de São João Evangelista; hoje recordamos
o 189.º aniversário da fundação do nosso Instituto
por São Marcelino, e a festa da Epifania se aproxima.
Cada uma dessas comemorações anuais nos lembra
que estamos em um momento de passagem entre o
antigo e o novo ano. O que acaba de passar ocupará
seu lugar na história, enquanto que o novo se enche
de vida! Quanta esperança um novo começo traz a ca-
da um de nós, cada ano!

Eu lhe escrevo hoje para lhe anunciar um novo co-
meço, mas desta vez para nosso Instituto. Escrevo
também para lançar um convite a cada um de vocês.
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Por favor, leia esta carta com atenção, tendo em mente
sempre esta pergunta: Será que o Senhor lhe pede para
aceitar o convite contido nestas páginas, um convite para
dar seu nome para nosso programa de missão ad gentes?

Durante a recente Conferência Geral, Luis Sobra-
do e eu apresentamos as grandes linhas desse projeto.
Mais precisamente, oferecemos aos que estavam pre-
sentes uma visão geral de uma nova iniciativa para a
missão ad gentes, assim como os detalhes quanto à sua
origem, sua estrutura e seu calendário. Discussões
posteriores, durante a Conferência, possibilitaram o
surgimento de várias sugestões úteis para aprimorar a
proposta. Vários Irmãos nos asseguraram sólido
apoio para o que tínhamos em mente.

Durante as semanas seguintes à apresentação, al-
gumas reflexões sobre essa proposta foram publica-
das em Últimas Notícias e Boletim, assim como na pá-
gina web do Instituto, www.champagnat.org. Infeliz-
mente, a falta de espaço e a natureza desses meios de
comunicação não possibilitaram, senão, uma descri-
ção reduzida das grandes idéias do projeto. Eis
porque escrevo hoje a cada membro do Instituto pa-
ra dar os detalhes sobre esse projeto, e para lhes pe-
dir que analisem seriamente, e na oração, a possibili-
dade de participar dele.

Primeiramente, os membros da 7.ª Conferência
Geral foram informados sobre várias iniciativas em
vista de construir o futuro da vida e da missão maris-
tas no mundo. Por exemplo, apresentaram-se planos
detalhados para renovar e melhor equipar l’Hermi-
tage, na França, para torná-lo um centro mundial de
espiritualidade marista, de patrimônio e de missão.
Também discutimos os planos preliminares para asse-
gurar a continuidade do recente “Ano Marista” das
vocações, e planos para uma conferência internacio-
nal sobre a missão marista, em 2007; lançamos, ainda, To
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um apelo às Províncias e Distritos para realizar a rees-
truturação, lá onde ela ainda não aconteceu.

Segundo, o projeto de missão ad gentes que apresen-
tamos prolonga as ações tomadas no Instituto no passa-
do. Precisamos apenas consultar nossas Constituições e
Estatutos para compreender a origem dessa última pro-
posta. O artigo 90 nos lembra que: “Como Igreja, nosso
Instituto é missionário, e devemos ter alma missionária,
a exemplo do Padre Champagnat que afirmava: ‘Todas as
dioceses do mundo entram em nossos planos’”.

Nosso Instituto é missionário por natureza. Lembre-
mo-nos de que Marcelino mesmo desejava partir para a
Oceania, e que somente a obediência às orientações do
Padre Colin e sua fraca saúde o forçaram a permanecer
na França e não partir para o Pacífico. Desde o tempo
do Fundador até nossos dias a prática de enviar irmãos
em missão se perpetuou no Instituto.

Depois, em 1903, cerca de 900 dos nossos irmãos
deixaram a França por causa das novas leis de seculari-
zação. Eles partiram com coragem, fé e audácia, pois
contavam com poucas coisas para ajudá-los a se prepa-
rarem para os desafios que os esperavam. A audácia
desses homens, durante um período de crise que pedia
inovação, permite ao nosso Instituto, hoje, confirmar
uma presença evangélica em 76 países.

Finalmente, durante numerosos anos, a Administra-
ção Geral tomou a iniciativa de promover as missões
com destino ao estrangeiro. Considerem nossas casas
internacionais de formação de São Francisco Xavier e
de Bairo, que durante anos foram responsáveis pela
preparação de irmãos para a missão ad gentes.

Além disso, há mais de 20 anos os irmãos que desejam
se apresentar voluntariamente para as missões da Adminis-
tração Geral foram convidados a informar ao Superior Ge-
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ral da sua disponibilidade. Foi composta uma lista, e é so-
bretudo em períodos turbulentos que se fez apelo a esses
irmãos, como foi o caso no genocídio ruandês, em 1994.

Mais recentemente, encontramos no documento Es-
colhamos a vida, do XX Capítulo geral, a seguinte suges-
tão: chegou o momento de escrever um novo capítulo de
nossa história missionária. Acreditamos que o projeto
proposto responde a esse desafio e ajuda a construir o fu-
turo da vida e da missão maristas face ao novo século.

Nosso Instituto tem, pois, uma longa história de
missão ad gentes. Vocês podem, no entanto, se per-
guntar ainda sobre a origem da recente proposta e co-
mo ela entra em sintonia com os apelos da Igreja de
hoje, com os sinais dos tempos e as diretivas de nos-
sas Constituições e Estatutos e os últimos Capítulos
Gerais. Mais importante ainda, qual será o seu im-
pacto sobre as Províncias e os Distritos, de onde os
novos missionários virão? Tentarei, aqui, responder
brevemente a essas questões, além de outras.

A ORIGEM DO PROJETO

No coração desse projeto da missão ad gentes en-
contramos um sonho: o de enviar, nos próximos qua-
tro anos, cento e cinqüenta ou mais Irmãos para os
novos campos de apostolado, na Ásia, e também um
pequeno número para as Províncias reestruturadas
que não atingiram um nível satisfatório de vitalidade
e de viabilidade para assegurar seu futuro.

Essa proposta está também em harmonia com os
apelos atuais da Igreja e os sinais dos tempos. Por
exemplo, o recentemente falecido Papa João Paulo II,
em seu documento Vita Consecrata, após o Sínodo, diz-
se otimista quanto à vida religiosa e seu futuro. Ele nos To
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lançou esse desafio: “Vós não tendes apenas uma histó-
ria gloriosa para recordar e narrar, mas uma grande his-
tória a construir! Olhai o futuro...” (n. 110). É o que es-
tamos fazendo ao empreender essa nova iniciativa.

EQUÍVOCOS SOBRE O TEMA DA MISSÃO

Durante os anos que se seguiram ao Vaticano II,
houve muita confusão quanto à natureza do que se
tinha chamado, até então, de trabalho missionário.
Antes do Concílio, o modelo da Igreja militante e tri-
unfante dominava. Como católicos, era-nos ensinado
que não havia salvação fora da Igreja; o trabalho mis-
sionário era claro: evangelizar e converter.

O Vaticano II considerou de maneira mais generosa os
crentes de outras religiões. A Igreja, agora chamada de Po-
vo de Deus, vai mais além de uma simples interpretação
que “fora da Igreja, não há salvação”. Essa nova com-
preensão da natureza da Igreja levantou questões quanto
ao objetivo da missão, e isso entre os próprios missionários.

A crise, entretanto, não era apenas teológica. A des-
colonização e a promoção de novos estados, em países
de missão, causaram uma moratória sobre a missão. No
entanto, em 1981, durante a reunião do SEDOS99, uma
mudança de direção aconteceu. Ao invés de questionar
o objetivo da missão, foi proposto o desafio de consi-
derar a maneira através da qual a missão deveria ser vi-
vida na Igreja contemporânea e no mundo.

Infelizmente, essa nova orientação não conseguiu
dissipar a confusão. O fato de que João Paulo II te-
nha sentido a necessidade de escrever a encíclica Re-
demptoris Missio, dez anos depois dessa tomada de
posição do SEDOS, indica que a inquietação a respei-
to da missão persistia sob a superfície das discussões.
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A carta do Papa, a primeira encíclica sobre a missão
depois do Vaticano II, é uma apresentação eloqüente
dos fundamentos teológicos desse assunto, assim como
um apelo a renovar o fervor missionário na Igreja. João
Paulo II explora os horizontes da missão hoje e fala dos
meios para dela se aproximar. A encíclica, que termina
com uma reflexão sobre a espiritualidade missionária,
assume um tom de urgência para que a Igreja concen-
tre seus esforços nesse objetivo. O texto revela as in-
quietações do Papa: a motivação missionária declina e a
atividade missionária diminui.

Com certeza isso também foi verdade em nosso Ins-
tituto durante os anos que se seguiram ao Concílio. O
quadro abaixo, por exemplo, mostra que mesmo tendo
crescido nesses últimos quinze anos o número de ir-
mãos oficialmente nomeados para as missões além-mar,
sua idade média também aumentou regularmente, para
alcançar 12 anos a mais, durante os últimos anos.

Número de irmãos designados para as missões no
estrangeiro (1989-2004):

Data Número Idade
1989 553 51.37
1994 571 55.34
1999 576 60.04
2004 596 63.76

NOSSA PROPOSTA

O Conselho Geral acredita, como muitos dos nos-
sos irmãos e parceiros leigos maristas, que nosso mo-
do de vida é importante, até mesmo fundamental na
Igreja de hoje. Nosso Instituto sofreu perdas nessa
área durante os últimos anos: perda de homens capa-
citados, perda de identidade e de objetivo, e em certos To
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casos de prestígio e de reputação. Nós passamos, de
certa maneira, por um período de transição e de puri-
ficação. Tudo o que nos sobreveio durante esses últi-
mos quarenta anos ou mais foi útil e nos ajudou a exa-
minar o passado, a fazer o inventário do presente e, fi-
nalmente, a nos voltarmos para o futuro. Agora, che-
gou o tempo de assegurar o futuro da vida e da missão
maristas para hoje e amanhã.

Várias razões explicam o motivo pelo qual a Ásia é o
objetivo desse esforço missionário. Primeiramente, nossas
Constituições e Estatutos nos dizem que “Os países não
evangelizados e as jovens igrejas são objeto da solicitude
do Instituto” (C90). Segundo, o Papa precedente também
apresentou esse desafio durante os últimos anos de sua vi-
da: “Da mesma maneira como no primeiro milênio a Cruz
foi plantada sobre o solo europeu, no segundo milênio so-
bre o solo americano e africano, possamos, no terceiro mi-
lênio, fazer uma colheita de fé sobre esse continente tão
vasto e tão cheio de vida”. (Ecclesia in Asia, n. 1)

Terceiro, os dois terços da população humana vivem
na Ásia e, no entanto, temos aí menos de 200 irmãos so-
bre 4200. As Nações Unidas identificam também a Ásia
do Sul como uma das regiões mais pobres; se conside-
rarmos os jovens, eles são numerosos: cerca da metade
da população da Ásia meridional tem menos de 24 anos.
Desse número, cerca da metade vive com menos de dois
dólares por dia.

Finalmente, a Ásia marista está se reestruturando e
nossos irmãos dessa região refletem atualmente sobre
dois modelos de reorganização para aumentar sua via-
bilidade e sua vitalidade. Ainda que esta proposta
abrace muito mais do que as fronteiras atuais da vida
marista na Ásia, queremos trabalhar em cooperação
com as unidades administrativas existentes, no plane-
jamento e implantação do programa. Numerosos ir-
mãos in loco já nos têm ajudado muito.
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Em 2006, prevemos, pois, iniciar um programa de
discernimento e de preparação de seis meses para um
primeiro grupo de cerca de 30 irmãos que irão para a
Ásia. Esse curso acontecerá em Davao, nas Filipinas,
e o pessoal de apoio será composto por uma equipe
de três irmãos, e o curso será dado duas vezes ao ano.

Durante os últimos anos fomos convidados por bis-
pos da Ásia para enviar irmãos para diversas obras. A
fim de assegurar uma boa comunicação com a hierar-
quia da região, pedi aos irmãos Michael Flanigan e Re-
né Reyes para servirem como delegados do Superior
Geral nesse trabalho com as igrejas locais, a fim de que
as obras propostas estejam em harmonia com nosso ob-
jetivo e nosso carisma, e respondam também às necessi-
dades do nosso tempo. Além disso, pedi ao Irmão Luis
Sobrado, nosso Vigário Geral, para assumir a responsa-
bilidade geral de coordenar e organizar essa nova ini-
ciativa de missão ad gentes. Agradeço a esses Irmãos
por haverem aceitado essa tarefa com generosidade.

O QUE LHES PEÇO

Ao empreender essa nova iniciativa nós todos acre-
ditamos que a natureza da missão ad gentes mudou
durante estes últimos anos. Uma mudança aconteceu:
partindo da exclusiva proclamação da Palavra de
Deus para dar origem a um espírito de diálogo e de
anúncio. Nesse contexto, você deve estar se pergun-
tando sobre o que eu lhe peço.

Primeiramente, as suas orações para este projeto e
para todos os que nele estarão envolvidos. Peça as
bênçãos divinas sobre o projeto e as pessoas que dele
vão participar. Se uma paixão por Jesus e sua Boa No-
va não estiver no coração dessa iniciativa, pouco fará
para o crescimento do Reino. To
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Em seguida, eu lhe peço para refletir na oração so-
bre aquilo que o Senhor lhe pede neste momento de
sua vida religiosa. Será que o Senhor lhe pede para
dar seis ou nove anos de sua vida em uma missão da
Ásia? Esse período de serviço será somado a seis me-
ses de discernimento, nas Filipinas, e ao tempo ne-
cessário para estudar uma língua ou para outro tipo
de preparação antes do início do seu trabalho. Uma
pergunta torna-se verdadeiramente oportuna: Pode-
mos, hoje, desencadear nosso próprio 1903, com re-
sultados que também serão comprovados dentro de
um século, assim como foram os esforços dos nossos
irmãos que nos precederam, há um século?

Sim, a ausência de irmãos em suas Províncias de
origem, durante seis ou nove anos será um sacrifício
para todos os envolvidos, mas será também uma bên-
ção. Por ocasião do seu regresso, esses missionários
trarão, com eles, uma outra experiência da vida e da
missão maristas. Eles enriquecerão as comunidades e
as obras às quais pertencem, da mesma forma como
serão, também, enriquecidos por aqueles que ficaram
trabalhando no seu país durante sua ausência.

No que se refere à língua, desejamos que todos
aprendam o inglês assim como a língua do país para
onde forem designados. O inglês é a língua de comu-
nicação da maior parte de nossos irmãos da Ásia, pe-
lo menos no Instituto e entre as unidades administra-
tivas. Será dado o tempo necessário, de sorte que os
envolvidos possam aprender bem as línguas que de-
vem dominar.

Uma palavra de ânimo para aqueles que acreditam
que todas as línguas asiáticas são difíceis. Vários dos
nossos irmãos da Ásia me asseguraram dizendo que
certas línguas asiáticas, como aquelas em uso em Bor-
néu ou na Malásia, podem ser aprendidas bastante
bem para a comunicação cotidiana em cerca de seis



meses, depois de um programa de imersão total. É
evidente que, como toda língua, será necessário mais
tempo de estudo para aperfeiçoar seu conhecimento
da língua em questão.

Se você acredita que é chamado a participar deste
projeto, eu lhe peço para entrar em contato com o Ir-
mão Luis Sobrado, diretamente por carta, por fax atra-
vés do número (código internacional) 1 425 952-1382,
ou através de correio eletrônico, (vicgen@fms.it).

Concluindo, permita-me dizer-lhe que acredito
que esse apelo para um novo projeto de missão ad
gentes, na Ásia, é obra do Espírito. Rezo para que
dentro de um século, quando os historiadores olha-
rem para o passado e escreverem a história desse
período do nosso Instituto, possam dizer que nós en-
frentamos o desafio com coragem, audácia e esperan-
ça, e que a Ásia de então dará numerosas provas de
nossa presença e de nossos esforços.

Que Deus possa continuar abençoando e prote-
gendo cada um de vocês. Que Maria e Marcelino se-
jam nossos constantes companheiros, hoje e nos dias
futuros!

Com toda a minha afeição 
e minhas orações,

Irmão Seán D. Sammon, fms
Superior Geral
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