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E acontecerá, depois, que derramarei 
o meu Espírito sobre toda a carne; 
vossos filhos e vossas filhas profetizarão, 
vossos velhos sonharão 
e vossos jovens terão visões….”. 

 Joel 2, 28
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INTRODUÇÃO

Ecrire la vie d’un saint… 

« Escrever a vida de um santo...». Assim o Irmão João Batista começa sua 
biografia de Marcelino Champagnat em 1856. «... Proclamar sua luta, suas rea-
lizações, suas virtudes e tudo o que fez por Deus e pelo próximo é proclamar a 
glória de Jesus, o divino redentor do mundo, modelo e autor de toda a santidade.» 
Mas não seria senão ao final do século seguinte que a Igreja proclamaria defini-
tivamente a sua santidade! Mas na época da canonização de São Marcelino, em 
1999, a Igreja e sua compreensão de quem era considerado santo, e como eram 
denominados, mudara sensivelmente. 

Este livro também é um livro sobre santos. Santos Maristas. Milhares deles. Sua 
santidade está enraizada nas “alegrias e esperanças”, “tristezas e ansiedades” de seu 
mundo.1 Eram pessoas comuns, despretenciosas e realistas, que juntas teceram algo 
extraordinário. Procuraram estar atentas ao movimento do Espírito de Deus dentro 
e entre elas e foram tocadas pelo sentido de alegria, misericórdia e justiça que as 
preencheram. Seus corações foram movidos pelas necessidades dos jovens e deram 
o melhor de suas vidas para ajudar a trazer o que deve pertencer a todos os jovens, 
por direito - uma educação, um lar e múltiplas razões para crer, esperar e amar. Elas 
foram inspiradas pelo heroísmo em seu meio, e feridas pelo fracasso. 

Ao contrário da hagiografia do século dezenove do Irmão João Batista, a his-
tória da santidade Marista não foi algo definido por outros mundos ou perfeição 
higienizada, mas aquele em que a vida de Cristo veio a nascer na realidade não 
polida de suas vidas e de seu mundo.2 Viveram em uma época quando a Igre-
ja chegou a uma nova compreensão da “chamada universal para a santidade” 
que pertence a todos os seus membros.3 Novas maneiras de formar comunidade 
cristã surgiram e novas ideias em torno do lugar e do propósito da vida consa-
grada levaram a novas formas de viver sua consagração. Esses desenvolvimentos 
mudaram radicalmente a face e o caráter do Projet Mariste que Marcelino e seus 
co-fundadores iniciaram há duzentos anos. Foi também um período de rico dis-

1  Gaudium et spes, n. 1
2  O conceito de “dar a vida de Cristo à luz” está no coração da espiritualidade Marista. O Marista 

deve se inspirar no “trabalho de Maria” de fazer isso. Cf. Água da Rocha, n. 11.
3  Lumen gentium, C. 5

Irmão Michael C. Green
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curso e de debate em teologia e eclesiologia e, não menos importante, uma nova 
compreensão do princípio Mariano fundamental da Igreja. 

Os Maristas da era moderna também han vivido no meio de mudanças sociais, 
culturais, políticas e filosóficas. O pós-modernismo, o secularismo, o relativismo mo-
ral e  a autoridade institucional definiram grande parte do discurso público que co-
nheceram. Uma revolução digital alterou para sempre os modos de comunicação 
entre as pessoas, construiu conhecimento e se interconectou globalmente. O colapso 
do comunismo de Estado na Europa Oriental, a abertura e a importância crescente da 
China e da Ásia de forma mais geral, um refúgio no fundamentalismo ideológico em 
muitos lugares, os efeitos perniciosos dos conflitos étnicos e políticos na África, no 
Oriente Médio e em outros lugares, o deslocamento forçado e a migração de pessoas 
em todo o mundo, o surgimento de uma sensibilidade pós-industrial para a fragili-
dade e os cuidados do planeta Terra, a aparente morte da vida da Igreja em algumas 
regiões e sua vitalidade crescente em outras - tudo isso ajudou a definir o mundo em 
que a vida de Cristo procura nascer e em que os Maristas têm tentado levar a Boa 
Nova da imanência de Deus.

É essencial, tanto para o autor quanto para o leitor, abordar esse período da 
história Marista com consciência crítica dessas realidades mais amplas, com as 
“alegrias e esperanças, tristezas e angústias” dos povos do mundo durante es-
sas décadas. Não fazê-lo seria arriscar uma orientação autorreferencial e isolar o 
sentido de tudo o que aconteceu. O Papa Francisco, terceiro pontífice da época 
em questão, advertiu a Igreja antes de sua eleição para os perigos de uma igreja 
que estaria essencialmente centrada em si mesma4; o mesmo se pode argumentar 
sobre qualquer comunidade dentro da Igreja, como os Maristas. Não é simples-
mente uma questão de ter um amplo panorama; esta é Belém, estes são os pobres 
pastores, na forma e para quem Deus foi revelado hoje. Embora a abordagem des-
te livro procure propiciar algum comentário contextual em cada seção que possa 
ajudar a alertar o leitor para uma realidade bem mais ampla, o âmbito e a abran-
gência do livro necessariamente limitam a extensão para a qual o comentário 
analítico sobre os desenvolvimentos sociais, econômicos, ideológicos, culturais e 
eclesiais da época seja possível. Espera-se e presume-se que o leitor vai se valer 
dessa consciência crítica sobre o texto.5

As maneiras pelas quais Províncias e Distritos têm realizado o sonho Marista, 
cada escola e trabalho social, cada comunidade e de fato todos os Maristas, cada 
um de nós poderia fornecer mais do que material suficiente para um livro com-

4  Em um discurso curto de quatro minutos para seus colegas cardeais antes do Conclave que o 
elegeu, o então Arcebispo de Buenos Airies defendeu uma Igreja que estivesse presente para as “peri-
ferias existenciais” do mundo, e não interiormente focalizada. Sua intervenção foi mais tarde tornada 
pública, com o acordo do Papa, pelo Cardeal Jaime Ortega, Arcebispo de Havana. Cf. www.news.va/
en/news/bergoglios-intervention-a-diagnosis-of-the-problem. (Acessado em 22 de janeiro de 2016).

5  Uma referência inicial para o leitor pode ser o Millennium Development Goals Report, 2015, 
das Nações Unidas, Nova Iorque.
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pleto. Assim, também, qualquer assunto, como a formação, a educação, a vida 
consagrada, os leigos, a inculturação, a solidariedade e muitos outros, poderia ser 
tema de um livro sobre cada um. Um trabalho modesto como este não poderia 
ter a pretensão de fazer justiça à riqueza das milhares de pessoas e comunidades 
que têm escrito a história Marista dos últimos trinta anos, bem como os projetos e 
ideias que têm perseguido. Comunidades e obras Maristas estão hoje espalhadas 
por oitenta países em todo o mundo. Milhares de irmãos e dezenas de milhares de 
outras pessoas são hoje responsáveis por continuar o projeto que começou com 
toda a simplicidade em uma casa em La Valla no dia 2 de janeiro de 1817. Este é 
apenas um livro, não uma biblioteca empilhada de livros. Seu conteúdo, portanto, 
é inevitavelmente seletivo, o seu tratamento de muitos assuntos necessariamente 
escasso. A abordagem geral do livro procura apresentar as principais tendências 
e movimentos e fornecer alguma ilustração aos mesmos. Tais exemplos só podem 
ser indicativos de um todo maior. Nesse sentido, o livro não pretende oferecer um 
levantamento completo de cada país, cada Província e Distrito, nem tudo o que 
foi empreendido pela Administração Geral em Roma. É, sim, uma história global, 
colorida por uma seleção representativa de pessoas reais e lugares. Também tem 
sido importante para dar conta de todos os eventos, decisões e projetos mais sig-
nificativos que tiveram impacto sobre o mundo Marista como um todo.

É um desafio escrever a história de um passado tão recente, em verdade um 
tempo que ainda está acontecendo. Muitas pessoas argumentam que a insufi-
ciente distância ou perspectiva são incapazes de fazer isso bem. É pretencioso, 
poderiam dizer. Eles podem estar certos, é claro. A abordagem, no entanto, não 
pretende dar forma a uma narrativa da história que começa em 1985 e avança 
sequencial e analiticamente até 2016. O livro, em vez disso, analisa as principais 
questões que marcaram essas décadas. É uma história de ideias, bem como de 
pessoas. O livro é apresentado em cinco partes, cada uma como um ensaio den-
tro do livro e cobrindo as três décadas. A Parte 1 é um levantamento de alguns 
documentos importantes do período - aqueles associados aos quatro Capítulos 
Gerais de 1985, 1993, 2001 e 2009, e também às Circulares dos quatro Supe-
riores Gerais. A discussão desses documentos tem como objetivo fornecer um 
contexto para a exploração de quatro temas. Na Parte 2 o tema é a missão Marista, 
sua reorientação e expansão. A Parte 3 analisa a espiritualidade Marista e como 
vem sendo descrita e desenvolvida desde 1985. A Parte 4 focaliza as mudanças 
estruturais e administrativas ocorridas e os rumos tomados. O processo de reestru-
turação e a regionalização são apresentadas como assunto específico desta parte. 
Finalmente, na Parte 5, talvez a parte mais significativa da história, há uma ampla 
investigação sobre o modo como a comunidade marista se transformou através 
das diversas tentativas, em primeiro lugar de renovação, em seguida de refunda-
ção e, finalmente, de reimaginação. Nessa parte são discutidos a renovação da 
vida consagrada dos irmãos, as questões e desenvolvimentos na área da formação 
e o complexo tema do «alargamento da tenda» e de como um grupo maior de 
pessoas veio compartilhar a identidade marista.
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Foi realizada ampla consulta durante a elaboração da estrutura do livro, particular-
mente a designação dos quatro temas gerais, as Partes 2, 3, 4 e 5. A essência do plano 
surgiu pela primeira vez na reunião anual da Comissão Internacional do Patrimônio em 
junho de 2014, e uma versão atualizada foi elaborada na reunião de 2015. Enquanto 
isso, observações sobre o projeto foram apresentadas por um grande número de irmãos 
de todo o Instituto -- a maioria de membros atuais e antigos do Conselho Geral, os três 
Superiores Gerais vivos e outros que ocuparam cargos de liderança, especialmente em 
contextos internacionais. Algumas sugestões úteis para a mudança foram recebidas e 
incluídas, mas não houve consenso claro quanto ao plano básico. Serão os leitores de 
muitos anos, portanto, os juízes quanto à forma como essas ideias foram apresentadas. 
Eles terão o benefício de uma perspectiva de prazo mais longo.

Há ainda outros comentários a serem feitos sobre o modo como o livro foi con-
cebido e escrito. O primeiro é reconhecer que esta é uma história do Instituto dos 
Irmãos Maristas. Os irmãos são o tema central e mais importante, portanto. Escrito na 
véspera do bicentenário do convite de Marcelino a um antigo soldado de vinte e três 
anos e a um menino de quinze anos para formar a primeira comunidade de La Valla, 
é um livro, em primeiro lugar, para eles e sobre eles. Ao mesmo tempo, um elemen-
to altamente significativo da história dos últimos trinta anos tem sido a apropriação 
da espiritualidade Marista por um grupo maior de pessoas e seu crescente lugar em 
compartilhar a responsabilidade pela missão e pela vida marista. Como consequência, 
esses homens e mulheres também são partes integrantes da história. Muitos vêem isso 
como o florescimento da eclesiologia pós-Vaticano II. O seu papel crescente constitui 
um dos catalisadores para o Instituto começar a imaginar um «novo jeito de ser Irmão» 
como o XXI Capítulo Geral escolheu para descrevê-lo. A mudança de mentalidade que 
trouxe foi sem dúvida a maior mudança paradigmática do período aqui considerado. 
É aquela que foi, no entanto, abraçada de modos difrentes por todo o mundo Marista.

Em segundo lugar, é intenção do livro permanecer fundamentado na história e, 
assim, resistir à tentação de prever o futuro. No momento da sua elaboração, uma frase 
atual é “para um novo começo”. Um colóquio recente sobre a formação inicial dirigiu 
a sua atenção para “irmãos formados para um novo começo”; um projeto atual do 
Conselho Geral diz respeito a “comunidades internacionais para um novo começo”. 
Um marco, tal como um bicentenário, naturalmente convida tal pensamento e é típico 
de Marista se engajar nele. É parte profunda de sua psique coletiva serem atraídos pela 
aurora do que está por vir, em vez de se aquecer ao sol do que tem sido. Basta conferir 
os temas dos três últimos Capítulos Gerais: “Audácia e esperança”, em 1993; “Escolha 
a Vida!”, em 2001; e “Corações Novos para um Mundo Novo”, em 2009. A partir des-
se último Capítulo, surgiu outro slogan: “ide depressa com Maria para novas terras”. A 
última Assembleia Internacional da Missão Marista usou como tema “Novos Maristas 
em Missão”. A linguagem do “novo” parece se identificar facilmente com Maristas. 
Este livro pode servir como prefácio do terceiro século Marista.

Finalmente, embora o ano de 1985 represente um marcador natural para o início 
da história -- como o ano do Capítulo Geral, das novas Constituições, de um novo 
Superior Geral e do final do período Marista ad experimentum pós-Concílio -- é toda-
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via uma escolha algo arbitrária. E 2016 é igualmente artificial como fim da narrativa. 
Embora não tenha havido qualquer tentativa de projeção para além de 2016, há um 
retorno frequente ao período anterior a 1985. Isso não significa repetir o que já foi 
investigado e apresentado pelo Irmão André Lanfrey nos volumes I e II desta série; na 
verdade, presume-se que o leitor esteja familiarizado com o que já foi apresentado nes-
ses volumes. Nas partes onde são analisados assuntos anteriores a 1985, o objetivo é 
fornecer ao leitor uma certa continuidade do contexto para a compreensão da história 
mais longa de um assunto específico.

Duas decisões estilísticas deste texto exigem menção. Em primeiro lugar, a pala-
vra “irmão” não é escrita com a letra I maiúscula Irmão, (exceto no caso de nomes 
próprios), como tem sido utilizada na maioria dos idiomas. As últimas décadas tes-
temunharam uma tendência crescente para se preferir a letra minúscula “i” em uma 
tentativa de preservar algo da essência relacional que a palavra sugere. Essa tendência 
não é universalmente aceita, contudo, especialmente na língua inglesa. Reconhece-se 
que os leitores terão suas próprias preferências sobre esse assunto. Em segundo lugar, 
as notas de rodapé são utilizadas em todo o texto, não só para citar fontes e referências, 
mas também para fornecer mais detalhes sobre os temas em análise. As notas cons-
tituem, por vezes, uma questão de julgamento subjetivo, podendo ser integradas ao 
corpo do texto ou colocadas em uma nota de rodapé. A intenção, no caso, foi manter 
um fluxo na narrativa, evitando apresentar um detalhe interessante, mas não essencial.

O dom do nosso Deus é a hora e o local em que vivemos e as pessoas com quem 
temos o privilégio de compartilhá-lo. É lá, e entre nós, que Deus procura encarnação. 
Os anos de 1985 a 2016 proporcionaram aos Maristas da era atual a mesma oportu-
nidade que Marcelino e os seus cofundadores tiveram quando subiram a colina de 
Fourvière em 23 de Julho de 1816. Para entender o que estavam prestes a realizar, 
aqueles jovens franceses foram intuitivamente atraídos por Maria. Adotaram o nome 
dela como seu. Eles deveriam ser Maristas – de Maria. Tentaram ser Maria para a Igreja 
de seu tempo. Para eles, isso significava que encarnariam a misericórdia de Deus de 
maneiras distintivamente Marianas: iriam cuidar, ter empatia e acolher; sairiam, en-
sinariam e reconciliariam; seriam portadores de alegria, justiça e amor. E fariam isso 
de maneira que fossem compreendidos, acessíveis e inclusivos. Como Maria, a sua 
resposta a Deus em suas próprias vidas permitiria que o reino de Deus fosse vivo em 
seu mundo. Cristo teria nascido no meio deles. Denominaram isso de “obra de Maria” 
e dedicaram suas vidas para isso. O que segue é uma história de homens e mulheres 
que procuraram continuar nessa confiança sagrada como Maristas. Eles se espalharam 
por todo o mundo; falam muitas línguas; inculturaram a maneira Marista do Evangelho 
de Jesus na multiplicidade de contextos. Como em Colossenses, São Paulo saberia que 
eles eram “santos”. Ele os exortou a lutar com compaixão, bondade, humildade, paci-
ência, perdão, paz e amor. Ele queria que fossem gratos, sempre. Que Cristo habitasse 
ricamente neles.6

6  Colossenses, 3,12-13; 15-16.
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1. 

OS CAPÍTULOS GERAIS

Os Capítulos como referências da viagem

Muito pouco da vida e da missão Marista é encontrado naquilo que repercute 
nas poucas semanas de um Capítulo Geral realizado a cada oito anos. Apenas 
uma pequena parte dos irmãos do Instituto -- menos de três por cento deles -- 
participou pessoalmente de um Capítulo e um número infinitesimal dos leigos 
maristas chegou a visitá-lo. As Atas do Capítulo e as mensagens dos capitulares, 
publicadas muito tempo depois que os aviões deixaram Fiumicino e a Sala Ca-
pitular foi desmontada, são incorporadas principalmente pelas ideias e conceitos 
inspiracionais; raramente se menciona o nome de um irmão individualmente, 
com excepção dos que poderiam ter vencido a eleição para cargos de liderança. 
A história de carne e sangue do Instituto encontra-se, ao contrário, no cotidiano 
de milhares de irmãos e comunidades, nos jovens a quem servem e naqueles com 
quem compartilham sua missão evangelizadora. Ela se baseia em suas próprias 
alegrias e lutas, sua nobreza e seu fracasso, sua generosidade e seus desafios 
pessoais. É uma história de uma multidão de pessoas e situações, de fidelidade, 
fragilidade e fraternidade cotidiana, vivida dia após dia, ano após ano. Há sempre 
o risco de se deturpar a história quando escrita a partir do centro.

Do mesmo modo, há muitas outras oportunidades quando os irmãos se reú-
nem para refletir, decidir e produzir documentos - aquelas de âmbito provincial 
ou regional e reuniões abrangendo todo o Instituto, como Conferências Gerais, 
Assembleias Internacionais da Missão e várias iniciativas, como cursos, progra-
mas e colóquios entre líderes e irmãos com responsabilidades específicas. Os lei-
gos cada vez mais integram tais fóruns, muito mais do que em qualquer Capítulo 
Geral. Muitas vezes, essas reuniões estão mais perto de uma questão específica ou 
uma situação em uma determinada parte do Instituto do que um Capítulo Geral 
-- e, portanto, mais perto das vidas imediatas dos irmãos.

Nesse caso, por que começar com os documentos de quatro Capítulos Gerais? 
Por que recorrer a eles para elaborar um quadro da história do Instituto ao longo 
dos últimos trinta anos? Há duas razões principais para isso. A primeira é que um 
Capítulo Geral não é, naturalmente, um evento isolado que envolve apenas uma 
centena de irmãos por algumas semanas em Roma. Normalmente, pelo menos, 
desde a fase preparatória do XIX Capítulo Geral, houve um período de preparação 
de pelo menos dois anos, durante o qual todos os irmãos do Instituto, e um nú-
mero crescente de outros Maristas, têm se envolvido. Os dados mostram, de fato, 
que a grande maioria fez exatamente isso. O processo de cada Capítulo tem sido, 
portanto, uma coisa muito orgânica; as principais questões discutidas partiram 
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do zero. A depuração subsequente desses problemas tem se realizado mediante 
um processo cada vez mais profundo e consultivo. Há validade, portanto, na 
visão de que os temas explorados em cada Capítulo foram, de fato, as questões 
mais importantes para a maioria dos irmãos. Os institutos religiosos, como os 
Irmãos Maristas, pertencem a uma tradição centenária de discernimento baseado 
em Capítulos e na tomada de decisão cujas raízes têm origem no monasticismo 
beneditino. Toda a dinâmica do Capítulo é aquela na qual a maioria dos irmãos se 
sente facilmente ligada, mesmo que não consigam estudar todos os detalhes dos 
documentos produzidos.

A segunda razão é a nature-
za do modo como a liderança foi 
exercida no Instituto durante esse 
tempo. Fiel a um modus operandi 
que vem do próprio Marcelino, o 
Superior Geral e o Conselho têm 
dado prioridade a estar fisicamente 
presentes junto aos irmãos do Ins-
tituto. Assim, passaram a conhecê-
-los, e seus contextos, muito bem. 
Durante a maior parte de cada 
ano, a maioria deles está longe de 
Roma. Além disso, tem sido uma 
marca dos quatro Superiores Ge-
rais, que abordam os assuntos com 
franqueza e honestidade. Embora 
cada um tenha procurado como lí-
der estimular, inspirar e manter um 
‘esprit de corps’, isso não é obtido 
à custa da perda de sinceridade ou 
da falta de vontade de mencionar 
falhas e frustrações. Os relatórios 
do Superior Geral e seu Conselho 
a cada Capítulo, e também as ob-
servações quando o Capítulo se 

reúne em assembleia, proporcionam ampla evidência disso. Eles não represen-
tam nem catálogos acríticos de realizações nem antologias de bons mots.

Os documentos dos Capítulos Gerais, especialmente quando ampliados pelas 
memórias pessoais de alguns irmãos que participaram, proporcionam alguns si-
nais e destaques que moldam a história do Instituto ao longo das três décadas. Eles 
mencionam também as grandes questões e aspirações, bem como o progresso e 
os bloqueios referentes ao desenvolvimento durante esse tempo.

3. Os Irmãos Basílio Rueda e Charles Howard.
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O XVIII Capítulo Geral de 1985:  
aquele das novas Constituições

A principal tarefa dos 132 capitulares7 que se reuniram na Casa Geral por mais 
de dois meses durante setembro, outubro e a primeira semana de novembro 1985 
estava bem clara antes mesmo de chegarem. Além da eleição do novo Superior 
Geral e do seu Conselho, tarefa de todo Capítulo, eles sabiam que não deixariam 
Roma até que tivessem chegado a um acordo sobre o texto das novas Constituições 
e Estatutos. O período ad experimentum que durou ao longo dos dezoito anos do 
generalato do Irmão Basilio era para ser levado a um fim. O Capítulo de 1976 não 
estava pronto para fazer isso, como o Irmão Charles Howard explicou mais tarde:

Nossa esperança era de que esse Capítulo elaboraria as Constituições, mas 
ficou claro que, na verdade, eles não estavam prontos, e nunca estariam.8

Em seguida à Conferência Geral sobre o assunto em outubro de 1979, uma Co-
missão permanente com quatro componentes foi finalmente nomeada em 19829, 

7  Deve-se acrescentar um, elevando para 133, significando que havia 24 a menos do que os 157 
de 1968, o maior na história do Instituto. A diminuição no número de capitulares indicava a queda no 
número total dos membros do Instituto.

8  Irmão Charles Howard, transcrição de entrevistas registradas em maio de 2006 para o Oral His-
tory Project of the Province of Sydney, p. 15. (Estas entrevistas foram realizadas como parte do “Oral 
History Project” da então Província de Sydney, cujo objetivo era gravar as memórias orais de membros 
da Província relativas a suas vidas como irmãos. As entrevistas com o irmão Charles foram realizadas 
pelo irmão Gerard Williams. Elas são mantidos no Arquivo da Província da Austrália.)

9  Irmãos Aleixo Autran, Alain Delorme, Fergus McCann e José Antonio Vera

4. Membros do XVIII Capítulo Geral (1985).
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acrescida de outros oito no ano seguinte10. Eram oriundos de dez países e trou-
xeram um conhecimento considerável sobre teologia, espiritualidade, história, 
direito11 e experiência do Instituto para o seu trabalho, que teve início no verão 
de 1983. Doze meses mais tarde, o projeto foi aprovado e traduzido para o fran-
cês, o inglês, o espanhol e o português, passando a circular por todo o Instituto 
e a receber comentários. Entre março e maio de 1985, esses comentários foram 
incorporados e a versão atualizada do projeto foi concluída em junho para a tra-
dução em inglês e espanhol. Foi este o projeto apresentado aos capitulares, um 
processo de tomada de decisão que o Irmão Basilo considerou o mais significativo 
para o Instituto desde o Capítulo Geral de 185212. De fato, foi um processo que os 
ocupou durante todo o tempo a partir do final do verão até os primeiros sinais de 
aproximação do inverno. 

Para Basilio, o contexto principal para o Capítulo foi a renovação do Instituto, 
exigida pelo Concílio Vaticano, assumida pelo XVI Capítulo, com alguma orienta-
ção concreta do XVII Capítulo e animada por ele e pelo Conselho Geral durante 
duas décadas13. “Nosso Capítulo deve ser um Capítulo de renovação,” disse aos 
capitulares. Em uma série de três falas durante o Retiro de abertura do Capítulo, o 
Superior Geral, que trabalhara incansavelmente durante tantos anos para apresen-
tar aos irmãos do Instituto uma renovação radical de sua vida religiosa, insistiu so-
bre a “extraordinária importância” de uma verdadeira renovação promovida pelo 
Capítulo. A alternativa, disse-lhes, a partir de sua leitura da história, era a morte:

A vida religiosa deve gerar novas formas ou morrerá.14

Estaria o Instituto morrendo? Pelo que Basilio chamou de “arquivo inflado de 
estatísticas” que os capitulares tinham recebido, o número de saídas do Instituto 
desde o tempo do Concílio era flagrantemente evidente, assim como a diminui-
ção de novos candidatos em muitas Províncias. Os 9.704 irmãos de meados dos 
anos 1960 ficaram reduzidos a 6.230. Ele então expressou sua esperança de que 
as coisas poderiam ser revertidas15. Entretanto, isso não parecia ser o caso na 
maioria das Províncias.

10  Irmãos Julián García, Aureliano Brambila, George Fontana, Majella Bouchard, Peter Appuhamy, 
Emmanuel Ramaroson, Paul Sester e Quentin Duffy. (O Irmão Julián veio a falecer no ano seguinte.) Em 
outubro de 1983, o Irmão Aureliano foi presidente da Comissão, com o Irmão Aleixo como secretário.

11  O novo Código de Direito Canônico da Igreja Católica havia sido promulgado em 1983. Uma 
preocupação em particular, especialmente do Irmão Quentin Duffy VG, era que as novas Constitui-
ções cumprissem as exigências do Código, facilitando o seu caminho pela Sagrada Congregação, que 
no final precisava para aprová-los.

12  À escuta do XVIII Capítulo Geral, (documento completado em abril do ano seguinte e que 
chegou às Províncias nas quatro línguas do Instituto no final de agosto), p. 106.

13  Irmão Basílio em seu relatório sobre o Estado do Instituto. À escuta do XVIII Capítulo Geral, 
p. 67.

14  Ibid. p. 16.
15  Ibid. p. 78. Uma análise detalhada foi entregue aos capitulares que sintetizaram os números e 

as razões para todos os irmãos que deixaram o Instituto.
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O Irmão Basilio analisou demorada-
mente o que julgou ser o conjunto dos 
pontos fortes e fracos do Instituto tal como 
se apresentava em meados da década de 
1980, considerando os desafios que enfren-
tava. Ele identificou cinco características 
fortes: o apego ao espírito do Fundador, 
algo que deu “notável unidade” ao Instituto 
e uma “harmonia profunda e duradoura”; o 
relacionamento dos irmãos com os mem-
bros do Conselho Geral e das Províncias; o 
“cuidado, simples e fraterno” das relações 
em comunidade e da maneira como supe-
ravam os “aspectos negativos da nossa for-
mação”; o apostolado do Instituto, algo que 
observou acontecer quase inteiramente nas 
instituições de ensino, mas isso em algumas 
Províncias em expansão para atender aos 
jovens em risco de “se afastarem do cris-
tianismo e da moralidade”; e a fidelidade 
à oração de tantos irmãos idosos que eram 
como “velhos carvalhos resistentes ao ven-
to e à maré”16. 

Os seis pontos fracos que observou incluíam: o ritmo pobre de oração da 
comunidade em muitos lugares, especialmente a crescente tendência de optar 
por orar e assistir à missa sozinho; a falta de autenticidade da oração pessoal, 
muito sufocada pelas exigências do trabalho e, um ponto interessante, muito 
“atraída pelas causas sociais e políticas”. A quarta fraqueza, e aquela à qual 
deu mais atenção, foi o baixo valor que muitos irmãos davam à sua consa-
gração religiosa. Havia dois elementos essenciais na vida consagrada Marista, 
alertou o Superior Geral: em primeiro lugar, seguir a Cristo com a doação total 
da própria vida e, em segundo, estar totalmente integrado ao carisma e ao es-
pírito do Instituto. 

Este último não era o problema principal, pensou ele, mas o sentido de que ser 
consagrado era ser “inseguro, instável e imaturo”, 17 e à identidade   e à formação. 
Sobre o primeiro ele comentou:

Nós, Irmãos Maristas, precisamos redefinir a nossa missão no mundo como é 
agora e estabelecer critérios claros para a adesão. [Isto] para tornar Jesus Cristo 

16  Ibid. p. 79-81
17  Ibid. P. 81-85.

5. O Irmão Basílio Rueda, Superior Geral
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 conhecido e direcionar nossos esforços exclusivamente aos jovens, com preferên-
cia para os mais desfavorecidos, e para realizar isso como uma missão da Igreja 
confiada à comunidade.18

O principal ponto fraco na formação estava na fase do pós-noviciado, segundo 
Basilio. Havia “graves lacunas” ali, especialmente “fraquezas na oração e na com-
preensão da consagração”. Os irmãos tinham o “direito a uma formação sólida”. Na 
verdade, esse era um dos dois desafios que o Instituto precisava especialmente en-
frentar, segundo ele, sendo o outro a finalização e a comunicação das Constituições.

Assim foi com o projeto do texto das Constituições que os capitulares come-
çaram a trabalhar. Eles foram organizados em cinco comissões, agrupadas em 
torno dos títulos dos capítulos do texto e com alguma atenção às línguas faladas. 
As comissões foram: A Natureza e 
a Vitalidade do Instituto (capítulos 
1-3); Consagração (capítulos 2-5); 
A Vida dos Irmãos (capítulos 6-8); 
Formação (capítulos 9-10); e Go-
verno (capítulos 11-12). Houve 
muito debate, diversas revisões, 
alguma reordenação e alguns 
artigos adicionais escritos - mais 
notavelmente o capítulo final so-
bre o “Vitalidade do Instituto”. 
Algumas ideias foram bem-vin-
das, tais como o uso da primei-
ra pessoa do plural ao longo do 
texto, uma grande diferença a 
partir da abordagem do texto de 
1968. Muitas das deficiências e 
insuficiências do documento de 
1968 que tinham sido mencio-
nadas pela Comissão das Cons-
tituições foram bem recebidas, 
mas nem todo o mundo era 
favorável à integração no docu-
mento dos novos Estatutos (que 
substituíram o antigo Diretório 
não completado pelo Capítulo 
em 1968, havendo agora a ne-
cessidade de estar em confor-
midade com o novo Código do 

18  Ibid. p. 87

6. XVIII Capítulo Geral (1985).  
Programação do trabalho de uma semana
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Direito Canônico). Alguns sentiram que prejudicou a riqueza e o tom adequado 
das Constituições. O Irmão Seán Sammon, participando de seu primeiro capítulo 
como jovem delegado, recordou uma intervenção memorável de um Provincial 
que tinha essa visão. Lembrou-se desse capitular chamando a atenção para a sua 
reflexão dizendo que,

se alguém precisa de uma cópia do novo Código de Direito Canônico, tudo 
o que precisa fazer é pegar as Constituições dos Irmãos Maristas! E terminou di-
zendo: “No capítulo 2 há uma breve menção à liberdade dos filhos de Deus. 
Deixemos os filhos de Deus alinhados à esquerda e aqueles com os seus Códigos 
à direita. Preparar! Apontar! Fogo!” Metade do grupo aplaudiu, a outra metade 
vaiou. Foi maravilhoso. Foi sensacional.19

O debate foi, por vezes, duro. Assovios e outros sinais não-verbais de dis-
cordância não estavam ausentes no salão Capitular, com diferenças de opinião 
muitas vezes tornando-se evidentes nas diversas línguas. Uma fonte de debate era 
a discordância em torno da natureza e do propósito da lei.20 Para muitos irmãos 
que vieram de culturas latinas, uma lei foi considerada como a consagração do 
ideal de um aspecto da vida, algo a aspirar; mas para aqueles de culturas anglo-
germânicas a visão era de que a lei devia ser mais fundamentada na realidade, 
e não apresentar algo inatingível ou inevitavelmente deficitário. Um capitular do 
último grupo, em particular, sempre considerava tudo como triunfo pessoal e que 
seria capaz de persuadir os irmãos a inserir duas frases no artigo 46: “À medida 
que avançamos no caminho podemos experimentar a dúvida, a perda de entu-
siasmo, a secura de coração ou a desobediência perseguindo falsos consolos. En-
frentaremos nosso caminho passando por tudo isso, especialmente com o apoio 
de Maria e a ajuda dos nossos irmãos.”21

Uma questão importante foi finalmente resolvida, depois de um debate que 
durou grande parte do século XX e recebeu um impulso extra por uma disposição 
especial no Perfectae caritatis.22 Por uma votação que contou com uma maioria 
de mais de dois terços, o XVIII Capítulo Geral decidiu que o Instituto não incluiria 

19  O Irmão Seán Sammon, em entrevistas gravadas com o autor, de 13 a 20 de maio de 2015. O 
Provincial a que se refere era o Irmão Robert Van Bruwaene, da Província Bélgica-Holanda. 

20  O Irmão Charles Howard referia-se a isso em Closing Address. Ibid. p. 125.
21  O capitular era o irmão Alman Dwyer, da Província de Sydney, a matéria narrada pelo Irmão 

Richard Dunleavy (o Comissário daquele Capítulo Geral) em uma entrevista gravada com o autor em 
18 de março de 2015. O Irmão Carlos Martínez Lavín, membro da Comissão que analisou a parte 
do projeto de Constituição, relatou ao autor que a comissão deu forte apoio à redação proposta pelo 
Irmão Alman (correspondência pessoal com o autor, 28 de Janeiro de 2016.)

22  Perfectae caritatis, 10: “O sagrado Concílio declara que nada obsta a que nos Institutos de 
Irmãos, permanecendo embora firme a sua índole laical, alguns dos membros recebam as ordens 
sacras, por disposição do Capítulo Geral, para atenderem às necessidades do ministério sacerdotal 
nas suas casas.”
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membros ordenados23. Foi apenas um dos dois Atos do Capítulo registrados como 
rejeições formais de propostas importantes, sendo o outro a decisão de não no-
mear um irmão como secretário da Associação Mundial dos Antigos Alunos. Esta 
última decisão não foi tomada contra o que se estabeleu por ocasião da beatifica-
ção do Fundador, mas porque o Capítulo quis prestar assistência a um grupo mais 
abrangente, que então emergia, denominado “Movimento da Família Marista”. 
Ficou então previsto que a antiga associação de antigos alunos seria integrada a 
essa nova estrutura.

Outros temas que diziam respeito ao Capítulo foram eleições, formação, po-
breza e justiça, as finanças do Instituto, a Casa Geral, a conveniência de ter um 
documento sobre a dimensão apostólica da educação marista24 e as tarefas ad-

23  Havia tanto o lobby ativo (inclusive da Cúria Romana) quanto o debate apaixonado no Capítu-
lo sobre este assunto que, como Irmão André Lanfrey detalhou no Volume II, tinha sido uma questão 
em aberto, pelo menos desde a década de 1930. Um capitular deixou o Capítulo. Outro deixou o 
Instituto. O Irmão Basílio, para eliminar qualquer dúvida quanto à intenção do Capítulo, pediu aos 
capitulares que votassem duas vezes - uma vez para votar “não” em um movimento para que o sacer-
dócio fosse aceito e outra para votar “sim” para que o sacerdócio não fosse aceito! O Irmão Richard 
Dunleavy, que foi moderador dessa sessão, descreveu-a como “bastante dramática”. (Comunicação 
pessoal com o autor, 12 de janeiro de 2016.) Embora, o assunto fosse decidido no Capítulo de 1985, 
qualquer futuro Capítulo Geral pode reabri-lo.

24  Isto decorria principalmente das deliberações dos capitulares franceses interessados em ques-
tões como o lugar e os meios de catequese, a relação com as escolas públicas e as abordagens atuais 
da educação marista. Não era algo que o Conselho Geral aceitasse em sua maioria, embora duran-
te esse mandato algumas províncias assumissem isso formalmente. De qualquer forma, o Conselho 
apoiou a publicação de um livro escrito pelo Irmão Gregory Ryan, da Província da Nova Zelândia, que 
refletia as qualidades de “educador marista”, possivelmente a primeira vez que se utilizava o termo 
para descrever os professores que não eram irmãos, além da experiência do Brasil, que organizou cur-
sos para professores desde os anos 70. Esta questão surgiu novamente no Capítulo seguinte e passou a 
ser matéria prioritária do mandato do novo Conselho Geral. 

7. O papa João Paulo II recebe os capitulares  
do XVIII Capítulo Geral em audiência.
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ministrativas relacionadas ao próprio Capítulo. Um projeto de um novo “Guia de 
Formação” foi em princípio aprovado, com a recomendação de se nomear uma 
comissão para elaborar um texto final, e que seria implementado pelo Instituto na 
perspectiva de que o texto revisado, com base na experiência dessa implemen-
tação, seria apresentado no capítulo seguinte. O tema “pobreza e justiça”, como 
era denominado na época, fora um das mais importantes no Capítulo de 1976, re-
sultando em um dos três documentos daquele Capítulo distribuídos a todos os ir-
mãos no Instituto. O Relatório da Comissão ‘Pobreza e Justiça’ para o Capítulo de 
1985 detalhou os progressos significativos obtidos nos nove anos seguintes, tanto 
no âmbito do Instituto quanto no de cada Província. O Irmão Charles Howard 
era geralmente reconhecido como o campeão dessa causa. Entre seus próprios 
comentários no relatório, argumentou que as iniciativas para a justiça social e 
para uma opção preferencial pelos pobres eram “apelos do Espírito” genuínos que 
“trariam VIDA” ao Instituto.25 Dado seu perfil de destaque no Capítulo de 1976,26 
sua eleição para o Conselho e liderança da sua Comissão de Pobreza e Justiça e 
sua posição no Capítulo de 1985, não foi surpresa para ninguém ter sido eleito 
Superior Geral. Foi uma afirmação do Capítulo do tipo de ênfase que promoveu 
e a medida da confiança dos membros do Instituto na sua capacidade de levá-los 
ainda mais longe nesse sentido.

25 Informe da Comissão de Pobreza e Justiça ao XVIII Capítulo Geral, p. 8. 
26 O Irmão Quentin Duffy, em seu relato das eleições do XVI Capítulo Geral, testemunhou essa 

relevância de Charles no acontecimento. Quando o Irmão Basílio, após um retiro de três dias, mani-
festou que se colocava à disposição do Instituto para um segundo mandato, precisou decidir quem 
seria seu Vigário Geral. Segundo o Irmão Quentin, a inclinação dos capitulares sugeria a imagem de 
uma “corrida de cavalos” entre ele e Charles. Ao final, o resultado foi que Quentin se colocou como-
damente à frente, coisa que ele interpretou como respaldo do Capítulo ao governo dos nove anos an-
teriores. (Coletado da transcrição de entrevistas realizadas em janeiro de 1999 como parte do Projeto 
de história oral da Província de Sidney, p. 81-82).

8. Irmão 
Charles Howard, 
Superior Geral.
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Em seu Discurso de Encerramento ao Capítulo, o recém-eleito Superior Geral 
concentrou-se especialmente sobre as Constituições, o “Evangelho interpretado por 
nós” e um “guia seguro para realizar a vontade de Deus”27. Ele os viu em uma linha 
de continuidade de 1863, 1922 e 1968, um meio para que o Instituto “escolhesse a 
vida”. Ele destacou especialmente a questão da pobreza e da justiça que, juntamen-
te com os pedidos de maior devoção e um espírito mais profundo de interioridade 
eram de fato um “apelo claro” do Espírito para uma nova vida no Instituto. Seria 
uma advertência que “perturbaria” e “mudaria” os irmãos, muitos dos quais eram, 
segundo ele, de “meia idade e da classe média “. Em linguagem forte, disse aos ca-
pitulares que o Instituto precisava lutar com vigor contra a “esclerose incipiente”28. 
O principal documento do Capítulo seria, é claro, o das novas Constituições e Esta-
tutos. Seria a primeira e absorvente tarefa para Charles e seu Conselho finalisá-los, 
tê-los aprovados pela Santa Sé e apresentá-los aos irmãos do Instituto.

Audácia e esperança –  XIX Capítulo Geral (1993)

O título era a quinta-essência de Charles Howard. Foi muito mais uma convic-
ção profunda do que qualquer tema de conferência cativante que ele sinceramen-
te esperava que receberia a adesão de todo o Instituto. Charles não era um líder 

27  Constituições, n. 169. 
28  À escuta do XVIII Capítulo Geral, p. 133-135.

9. Conselho Geral eleito pelo XVIII Capítulo Geral (1985).
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que encolhesse uma grande visão ou descrevesse situações de maneira dramática. 
Ele também tinha um estilo de liderança forte, aquela através da qual ele procurou 
exercer influência pessoal significativa sobre o curso dos acontecimentos. 29 No 
Relatório do Irmão Superior Geral e seu Conselho para o XIX Capítulo - que circu-
lou com antecedência para todos os irmãos do Instituto - ele pintou esta imagem 
do mundo da década de 1990:

Vivemos em um mundo caótico, onde cada dia traz notícias de guerras, mas-
sacres, injustiça, incertezas econômicas, corrupção, rejeição das instituições, in-
cluindo, muitas vezes, a Igreja. Vivemos em uma época de transformação cultural 
maciça, de turbulência religiosa e social de uma forma raramente vivida na histó-
ria do mundo.30

Isso foi o que os capitulares mais tarde descreveram como “ notáveis trans-
formações “ no mundo desde 1985. Eles destacaram, por exemplo, a queda do 
comunismo do Leste Europeu, o fim do apartheid na África do Sul, os acordos de 
paz de Israel e a OLP31, o aumento do nacionalismo e a crescente identidade ét-
nica na Europa, a consciência ecológica e a fragilidade do planeta, e os “incríveis 
desenvolvimentos nas comunicações”.32 Em seu discurso de abertura do Capítulo, 
Charles destacou que a “turbulência” ocorrida na Igreja desde o Concílio Vatica-
no II foi a “mais fundamental desde o tempo dos primeiros cristãos.”33 Com tais 
alegações, talvez contestáveis, Charles queria inspirar e provocar respostas. Com 
base nos princípios de identidade e ação que tinham sido mencionados na Con-
ferência Geral, em Veranópolis quatro anos antes, Charles chamou incisivamente 
a atenção dos capitulares para a solidariedade, as necessidades dos pobres e a 
convocação do Instituto para ser audacioso em sua resposta a essas questões.34 O 
Superior Geral queria que os irmãos do Capítulo chegassem a Roma com um sen-
tido aguçado da realidade da época em que viviam e algumas ideias que mobili-
zassem o Instituto. De modo semelhante às exigências propostas aos participantes 
antes da Conferência Geral, os capitulares de 1993 foram convidados a fazer uma 
“peregrinação de solidariedade” rumo ao Capítulo. O objetivo era duplo: propi-
ciar aos irmãos uma visão mais ampla da realidade do Instituto do que aquela 

29  O autor escutou em numerosas entrevistas que Charles se mostrou muito ativo, de maneira 
não formal, durante o Capítulo, passando anotações por baixo da porta dos quartos pela manhã bem 
cedo e conversando pessoalmente com os capitulares, manifestando seu apoio às ideias e às pessoas. 

30  Audácia e Esperança. Relatório do Irmão Superior Geral e seu Conselho para o XIX Capítulo 
Geral, p. 1. O Relatório foi compilado em grande parte pelo Irmão Richard Dunleavy com a ajuda do 
Irmão Marcelino Ganzaraín. 

31  A Organização de Libertação da Palestina, que, após os acordos de paz assinados em Oslo em 
1993, reconheceu o direito do Estado de Israel de existir em paz, e foi reconhecido por Israel como 
órgão representativo do povo palestino, algo que a ONU e a maioria de seus países membros há muito 
tempo havia feito. 

32  Relatório da Comissão da Missão sobre o Capítulo, em Atas do XIX Capítulo Geral, p. 16.
33  Alocução de Abertura para o XIX Capítulo Geral, p. 14.
34  Ibid. p. 20.
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que tinham normalmente a partir dos limites físicos e mentais de suas próprias 
Províncias e sensibilizá-los para as necessidades dos jovens muito pobres e talvez 
dar uma resposta ao modo como o Instituto e sua própria Província poderia ser 
mais eficaz a essas necessidades.

O mundo e a Igreja esperam que nós, religiosos, sejamos, em primeiro lugar, 
pessoas de Deus, pessoas de fé no amor de Deus para todos e, portanto, pessoas 
com um grande amor aos outros e com um cuidado especial para os não amados 
e marginalizados.35

Um esforço para envolver todos os irmãos do Instituto e apresentar os desafios 
específicos enfrentados pelo Instituto em cada região foi uma prioridade assumida 
pela Comissão Preparatória do Capítulo.36 Ela sinalizava um processo do Capítulo 
que precisava estar mais diretamente relacionado com os membros comuns do Ins-
tituto mais do que qualquer um antes. Uma lista global dos desafios foi elaborada, 
identificando as questões mais prementes dos 526 irmãos da América do Norte 
(idade média de 61,6), 1.653 da América Latina (idade média de 54,1), 187 da Ásia 
(idade média de 50,7), 615 da Oceania (idade média de 55,1), 2.068 da Europa 
(idade média de 57,9) e 443 da África (idade média de 47,6). Para a América do 
Norte os principais temas incluídos foram a evangelização em um mundo cada vez 
mais secular, o baixo número de vocações e conseguir o equilíbrio da vida reli-

35  Ibid. p. 21
36  Os membros da Comissão eram: Irmãos Benito Arbués, Yves Thénoz, Pedro Herreros, Claudino 

Falchetto, Jean Thouilleux, Jeffrey Crowe, Eugenio Sanz e Etienne Rwesa.

10. Membres du 19ème Chapitre général (1993).

10. Membros do XIX Capítulo Geral (1993).
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giosa. As questões para os latino-americanos eram a formação e a perseverança, a 
colocação em prática de um maior compromisso com os pobres, a inculturação, a 
capacidade de liderança e o envolvimento dos leigos. Na Ásia, a preocupação era 
com o significado do testemunho em uma sociedade com apenas 2,5% de cristãos, 
as vocações, a inculturação em uma era pós-colonial e as dificuldades em tornar 
Cristo o centro de suas vidas. Na Oceania os irmãos enfocavam como propiciar 
uma educação escolar cristã, problemas de autossustentabilidade dos irmãos no 
Pacífico, o secularismo e a integração de uma espiritualidade apostólica em suas 
vidas. Os europeus estavam preocupados com a preservação da vitalidade entre 
um grupo idoso e a diminuição de seu contato direto com os jovens, a resposta aos 
migrantes e refugiados e a nova evangelização, sua emergente identidade como eu-
ropeus, bem como o impacto da abertura da Europa Central e Oriental. Finalmente, 
na África, havia a preocupação com problemas que pareciam ser endêmicos em 
todo o continente - coisas tais como doenças, secas, guerras e/ou conflitos políticos, 
étnicos e religiosos, o crescimento populacional e a proporção de jovens, as dificul-
dades econômicas e a corrupção, bem como a formação, a expansão do apostolado 
e a inculturação.37 Vale a pena citar a lista na íntegra em razão da perspectiva que 
oferece à diversidade e à disseminação do Instituto.

Os fatores que formaram o Capítulo também 
emergiram da experiência do Conselho Geral 
durante os oito anos precedentes, muitos dos 
quais tinham sido destacados nas oito Circula-
res do Superior Geral.38 O Irmão Charles não fez 
segredo do aborrecimento que teve no final do 
Capítulo de 1985 com os capitulares que não 
identificaram prioridades específicas para que o 
seu Conselho assumisse.39 O Conselho, então, 
tomou a iniciativa de assumir isso. Antes que 
o Capítulo terminasse, Charles e alguns mem-
bros indicados do novo Conselho reuniram-se 
com cada Provincial e em grupo e também os 
convidou a fazer observações por escrito, o que 
foi feito por alguns. A partir dessas reuniões e 
documentos, o novo Conselho escolheu cinco 
áreas-chave que eles procurariam animar atra-
vés de circulares e outras publicações do Insti-

37  Daring in Hope, documento preparatório para o XIX Capítulo Geral. 1992.
38  Cf. A segunda parte desta seção para uma discussão dessas Circulares.
39  O Irmão Charles menciona isso no Relatório (p.24), e é também confirmado pelos membros 

de seu Conselho em entrevistas com o autor: Irmãos Richard Dunleavy (14 de março de 2015), Benito 
Arbués (30 de abril de 2015), Alain Delorme (5 de maio de 2015, e Philip Ouellette (15 de maio de 
2015).

11. O Irmão Benito Arbués, 
Superior Geral. 
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tuto durante as visitas formais às Províncias e em retiros e seminários, por meio da 
Conferência Geral de 1989 e de cartas pessoais e interação. A primeira área-chave 
foi apresentada: as novas Constituições. As outras foram discernimento, missão, for-
mação e vocações.40 Em certo sentido, as Constituições permeavam cada uma das 
prioridades, mais especialmente discernimento e missão. O mesmo aconteceu com 
missão que, como o irmão Charles explicou em seu Relatório, tocava na espiritua-
lidade apostólica, na centralidade da evangelização e no discernimento das priori-
dades. Ele chamou a atenção especialmente para a questão da solidariedade e do 
“clamor dos pobres e necessitados”, que via como “um chamado do Espírito Santo.”

De seus esforços em liderar essas prioridades e demais observações do Instituto, 
o Superior Geral e seu Conselho resumiram para os capitulares suas opiniões sobre 
os aspectos “positivos” e “negativos” que haviam percebido nos irmãos. Do lado 
positivo, eles destacaram o jeito de Marcelino Champagnat como “foco e modelo” 
para a vida dos irmãos, qualidade que levou a três tendências para todo o Instituto: 
o valor de ser religioso leigo; a “busca de maior presença pastoral entre os pobres”; 
e uma redescoberta do lugar da catequese.41 Eles também viram com agrado o forte 
sentido de pertença entre os irmãos, o progresso observado na formação inicial, o 

40  Relatório do Irmão Superior Geral e seu Conselho, p. 24ss.
41  Ibid. p. 48.

12. Conselho Geral eleito pelo XIX Capítulo Geral (1993).
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crescimento das obras entre os “mais negligenciados”, com noventa por cento de 
novos trabalhos ocorrendo nessa área, o aumento do discernimento estruturado no 
planejamento da Província e o “começo” de um entendimento “em algumas Pro-
víncias” das possibilidades do papel dos leigos na missão Marista. A recomendação 
deste último ponto foi claramente um pouco silenciada.42

No lado negativo, o Conselho apontou insuficiências no modo como as comu-
nidades manifestaram sua consagração religiosa, resultando muitas vezes em ser 
mais conhecidas por seu trabalho do que por sua fraternidade, abertura e pobreza:

Nossas comunidades não parecem testemunhar de forma suficientemente cla-
ra os valores evangélicos que dão à vida religiosa seu papel profético.43

Eles sentiram que havia muito individualismo nas comunidades, particular-
mente evidente no acompanhamento inadequado dos jovens irmãos, no papel do 
superior local e no fraco discernimento comunitário. Eles sentiram que havia uma 
necessidade de aumento significativo do vigor apostólico em muitas instituições 
de ensino, na pastoral vocacional e na forma como a formação permanente era 
desenvolvida. Eles recomendaram que era preciso dar mais atenção ao desenvol-
vimento de atitudes de discernimento, o reforço da solidariedade (tanto ad intra 
quanto ad extra) e uma maior abertura aos leigos. É interessante observar que 
este último ponto surgiu muito fortemente no final do mandato desse Conselho; 
o relatório insiste intensamente em “maior cooperação e corresponsabilidade”:

[O carisma marista] não é nossa propriedade exclusiva ... É muito provável que 
venhamos a descobrir novas dimensões do nosso carisma e espiritualidade.44

Quando os 126 capitulares se reuniram para iniciar em 8 de setembro de 
1993, eles tinham chegado a um acordo sobre quatro temas principais para o 
seu trabalho e se organizaram em comissões de trabalho, uma para cada tema: 
Missão, Espiritualidade Apostólica Marista, Solidariedade e Formação. Uma quin-
ta comissão trabalhou na área de governo e animação. O sexto tema-chave do 
Capítulo era o lugar dos leigos, ampliado pela novidade de haver, por iniciativa 
do Irmão Charles, um grupo de quatorze leigos convidados presentes para que 
participassem de uma parte do período. Quando votaram para encerrar o XIX 
Capítulo Geral, seus delegados haviam concordado com uma Mensagem de 30 
pontos para os irmãos (escrita no singular com a saudação “Irmão”), apresentando 
sínteses para cada uma das Comissões.

A mensagem foi escrita em uma linguagem altamente sugestiva, corajosa e 
ousada em seu tom, com forte senso de imperativo. Ela procurou inspirar e en-
tusiasmar para que os irmãos, como Abraão, pudessem ser “frutíferos mesmo na 

42  Ibid. p. 51.
43  Ibid. p. 51.
44  Ibid. p. 57.
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velhice”.45 Os capitulares compartilharam com seus irmãos ao redor do Instituto 
o impacto que a sua peregrinação de solidariedade havia exercido sobre eles 
e a maneira como tinham resgatado a “experiência Montagne” como “fonte de 
nossa resposta hoje para os sinais dos tempos”.46 “Eles destacaram a identidade 
dos irmãos reafirmando sua natureza de educadores cristãos, religiosos leigos, 
trabalhando pela “pedagogia da presença” e “espírito de família “, com um estilo 
de vida simples e um jeito mariano de fazer o “rosto materno de Deus” visível.47 
Eles destacaram algumas questões específicas que precisavam de atenção: o afas-
tamento do ativismo para uma vida espiritual “que abre espaço para a presença de 
Deus em nossa vida e a presença de vida em nossas orações”; a vida em comuni-
dade não simplesmente como irmãos isolados; tornar “verdadeiros parceiros to-
dos aqueles que desejam partilhar a nossa espiritualidade e missão”; aproximação 

45  Mensagem do XIX Capítulo Geral, n. 15.
46 O crescimento do chamado “incidente Montagne” na psique coletiva do Instituto tornou-se 

bastante significativa nessa ocasião, mas incontestável em sua veracidade histórica. A principal razão 
para isso foi a promoção desse fato pelo Irmão Gabriel Michel após 1967. Entre esse ano e 1989 
mais de três mil irmãos visitaram l’Hermitage, quase todos eles conduzidos pelo Irmão Gabriel. (FMS 
Mensagem, n. 4, janeiro de 1989). Não era uma visão compartilhada por todos. Por exemplo, o Irmão 
Charles - como o próprio Marcelino ou seus biógrafos - nunca deu um nome à “criança agonizando 
“ e o Irmão Quentin alguns anos mais tarde relatou (em Oral History Project da Província de Sydney, 
gravado em 1999) que ele ficava um pouco confuso pela ênfase dada a esse evento porque o “Padre 
Champagnat teve sua inspiração muito antes de conhecer aquele jovem.” Mas no final do século XX, 
a ligação de Marcelino com a morte de Jean-Baptiste Montagne em Les Palais, em 28 outubro de 1816 
e sua importância para a compreensão da identidade e da missão marista tinham desenvolvido uma 
condição de mito. Pesquisas posteriores (realizadas pelo Irmão André Lanfrey e por este autor) desa-
creditavam da probabilidade de que Marcelino já conhecesse o jovem Montagne e que a hipótese do 
incidente com um menino agonizando era mais provável que tenha ocorrido em 1818 ou 1819 com 
outra criança em outra aldeia. Isto não anula, no entanto, as razões para que a história de Montagne 
estimule a imaginação dos Maristas: sua ignorância de Deus, sua marginalização, a pobreza, a falta 
de oportunidades e a resposta imediata e pessoal de Marcelino aos necessitados, e assim por diante.

47  Mensagem do XIX Capítulo Geral, n. 5-7; 11-12. 

13. Membros do XX Capítulo Geral (2001).
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dos pobres; ser testemunhas e catequistas; afastando-se das obras não alinhadas 
com a missão; e sendo solidariedade aberta para além das fronteiras da Provín-
cia48. Houve forte ênfase no Fundador, “nossa raiz que dá vida”49 e, nas palavras 
da Circular do Irmão Charles’, “ser Champagnat hoje”.

Os relatórios de cada uma das Comissões, que serão considerados mais adian-
te em outras partes deste livro, revelam o espírito e o conteúdo do Capítulo em 
termos mais abrangentes e mais diretos. Para os temas principais do Capítulo, 
cada Comissão dedicou parte de seu relatório à definição de princípios e compre-
ensões, antes de fazer recomendações para ações concretas. Dignas de especial 
destaque são as declarações da Comissão Missão relativas à solidariedade:

Esta é a hora para aceitarmos, de forma decisiva e inequívoca, o apelo evan-
gélico.50

Foi essa Comissão que elaborou um relatório bastante abrangente, escrito 
como os dois seguintes em espanhol. A Comissão de Espiritualidade Apostólica 

48  Ibid. n. 16-23.
49  Ibid. n. 11.
50  Atas do XIX Capítulo Geral, p. 30.

14. Conselho Geral eleito pelo XX Capítulo Geral (2001).
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Marista admitiu as “dificuldades que continuamos a ter em nossa espiritualidade 
vivida”51 e propôs maneiras de lidar com isso, uma dos quais em breve se tornaria 
um conjunto de três “redes” linguísticas para o desenvolvimento da Espirituali-
dade Apostólica Marista. As discussões e os relatórios da Comissão de Formação 
estavam principalmente preocupados com o Guia de Formação, que foi formal-
mente aprovado pelo Capítulo como parte do direito próprio do Instituto. Os 
frutos do trabalho de animação e governo da Comissão, apresentado em francês, 
foram dois conceitos que iam ocupar muito tempo e esforço do Instituto na déca-
da seguinte: “reestruturação” e “regionalização”. Outro termo que se destacaria 
no discurso do próximo Superior Geral e seu Conselho se encontrava na última 
frase da mensagem: “Com a sua ajuda, esta refundação terá sucesso.” 52 O apelo 
do ano de 1993 era para refundar o Instituto.

Escolha a Vida! O XX Capítulo Geral (2001)

Em um discurso incisivo e bastante desafiador, o Irmão Benito abriu o Capítulo 
no dia 4 de setembro de 2001 falando como entendia a refundação, desenvolven-
do o tema sobre o qual ele também falara com insistência na Conferência Geral, 
de 1997.

Quando falo de refundação do Instituto, eu não estou sugerindo que nós, Irmãos 
Maristas, precisamos nos renovar e nos tornar melhores para nos adaptar de alguma 
forma. Nem me limito a dizer que o irmão [individualmente] deve se converter, rezar 
melhor, ser mais pobre, mais apostólico ... Falo de REFUNDAÇÃO em seu sentido 
literal, e isso implica a conversão do Instituto como um todo ... Refundar é efetiva-
mente redirecionar o Instituto para os horizontes que o Padre Champagnat pensou 
... para tornar nosso o próprio coração do Fundador ... para usar seus olhos olhando 
com amor o mundo de hoje ... para assumir os projetos mais fieis às suas ideias ... 
para nos despojar de tudo o que pode nos afastar dessa fidelidade…53

Passou então a citar seis preocupações que tinha com o Instituto, mais uma 
vez temas presentes em suas conferências e escritos de anos anteriores. Sua pri-
meira preocupação era a espiritualidade. Apesar de ter reconhecido que as redes 
linguísticas de promoção da Espiritualidade Apostólica Marista tinham consegui-
do alguns ganhos, esses não tinham sido completos. Mas o ponto alto do Irmão 
Benito -- o mesmo que usara na Conferência Geral e apareceu em sua circular Ca-
minhar em Paz, mas depresa -- era que parecia haver provas de uma fé fraca entre 

51  Ibid. p. 32
52  Mensagem do XIX Capítulo Geral
53  Discurso de Abertura do XX Capítulo Geral, 4 de setembro de 2001, n. 11. Atas do XX Capítulo 

Geral. 



35

os irmãos, “muito pouca fé no Senhor”. Ele apontou para o crescente secularismo 
como uma causa e se perguntou se a fé dos irmãos e sua “diluída espiritualidade” 
seriam adequadas para sustentar a vida e a missão para as quais foram chamados. 
A deles era uma vida que “não fazia sentido”,54 sem “uma vida íntima com Jesus”. 
Ele mencionou oito sintomas desse mal-estar que observara entre os irmãos: sua 
resistência à mudança; seu apego ao material, a o social e a os títulos de repu-
tação; seu entusiasmo diminuído pela pastoral e por terem menos contato direto 
com os jovens; sua fraca perseverança, especificamente aqueles que estavam ex-
perimentando o vazio quando chegavam a seus quarenta anos; sua prática fraca 
da oração pessoal e excesso de formalizazação da oração comunitária; e a admi-
ração aos irmãos pelo “que faziam mais do que por sua fecundidade espiritual”.

A segunda preocupação do Irmão Benito estava integralmente vinculada à pri-
meira: identidade. Os debates críticos da década de 1970 – centrados na nature-
za do religioso irmão, com a questão da ordenação sendo uma pedra de toque 
para isso - tinha evoluído, em sua opinião, para uma confusão maior entre os 
irmãos quanto à finalidade de suas vidas e se eles eram necessários para o futuro 
do carisma. Alguns queriam concentrar-se na dimensão consagrada da vida do 
irmão, outros em seu estado laical, outros na educação, outros em ser apóstolos 
da juventude e outros na evangelização entre os marginalizados. De fato era tudo 
isso, confirmou Benito. Mas a atual “crise de identidade”, como ele a chamava, 
exigiu uma resposta para as seguintes perguntas: “Quem sou eu? Qual é o meu 
propósito?” Não estava sendo negativo nisso, disse ele, porque o próprio processo 
de buscar uma resposta pode levar a uma compreensão mais profunda do que 
significa ser um irmão na Igreja de hoje.55

Outras preocupações de Benito tinham a ver com: o outro lado da incultu-
ração, que fez com que os irmãos se tornassem excessivamente secularizados e 
acomodados, de modo a perder sua dimensão profética; de serem cada vez me-
nos, mais velhos e mais cooptados pela administração; seu pobre discernimento 
evangélico e a impressão de que, «em geral, os irmãos estavam perdendo o sen-
tido do valor do dinheiro”; e, por fim, se a reestruturação poderia passar de uma 
primeira fase de novos agrupamentos para um segundo estágio de serem capazes 
de gerar nova vida.

Este discurso do Superior Geral para os 117 capitulares56, mais uma vez reu-
nidos na Sala Capitular da Casa Geral - embora com suas mesas dispostas em um 
grande U alongado em vez de fileiras dos encontros anteriores - veio no final do 
mais longo processo consultivo para um capítulo na história do Instituto. A Comis-

54  Ibid. 14.
55  Ibid. n. 15-16.
56  O número subiria para 118 após a eleição do Irmão Théoneste Kalisa para o Conselho Geral, o 

primeiro africano a ser Conselheiro. O Irmão Théoneste estivera presente no Capítulo como tradutor, 
mas não oficialmente como capitular até ser eleito.
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são Preparatória57 esteve em atividade durante os habituais dois anos. Foi pre-
parado um livro de orações para ser usado por todo o Instituto e tinha realizado 
duas sondagens detalhadas - em 1999 e 2000 - cada uma das quais recebendo 
respostas de mais de três mil e quinhentos entrevistados, principalmente irmãos, 
mas também de alguns leigos. Desta vez, África e Ásia tiveram o maior percen-
tual de retorno. Das questões surgidas, a mais forte era a espiritualidade, parti-
cularmente nas respostas da América Latina. Na primeira sondagem, a solida-
riedade foi o segundo tema mais mencionado, seguido por missão, vocações e 
leigos, todos com níveis similares de importância. Após uma análise detalhada e 
compartilhada com o Instituto, a segunda sondagem novamente superou a espi-
ritualidade como a questão mais importante, seguida de missão e solidariedade.

Junto com outros relatórios e conjuntos de estatísticas nas mãos dos capitulares 
encontrava-se um documento que crescera ao longo dos dois últimos Capítulos 
para ser tão abrangente quanto informativo: o Relatório do Irmão Superior Geral 
e seu Conselho sobre o Capítulo. O Conselho de 1993-2001 reuniu uma relação 
bastante extensa sobre a administração, a análise do estado atual do Instituto e 
suas recomendações sobre os quatro pontos principais que precisavam ser abor-
dados para garantir a vitalidade do Instituto. Esse foi o tema identificado pelo 
Conselho para o Capítulo: ‘vitalidade’. Seu slogan: Escolha a vida! 

O tema do Relatório será retomado em outras seções do livro. Alguns aspectos 
são, no entanto, dignos de comentários por ajudarem a moldar o escopo e o foco 
do XX Capítulo Geral. O conceito “vitalidade” surgira no início do mandato desse 
Conselho como um marco do modo como os seus membros procuraram liderar e 
animar o Instituto. Ao desenvolverem seus planos para os primeiros quatro anos, 
eles cristalizaram suas esperanças baseando-se nesta declaração:

Para viver com audácia e esperança a nossa missão de animar e governar o 
Instituto, buscamos uma vitalidade cada vez maior (conversão, fidelidade, trans-
formação) em todos os níveis da vida do Instituto, baseados no Evangelho, em 
nossas Constituições, nos apelos do mundo e nas orientações do XIX Capítulo 
Geral.58

A partir disso, os Conselheiros desenvolveram objetivos específicos em torno 
de cinco temas - missão, solidariedade, espiritualidade apostólica Marista, for-
mação e reestruturação - com o adicional de dois temas, leigos e discernimento, 
tecidos com os outros cinco. A espiritualidade - como proposta no discurso de 

57  Seus membros eram: Irmãos Seán Sammon, José Manoel Alves, Juan Miguel Anaya, José Con-
treas, Christian Mbam, Peter Rodney, Jean Ronzon e Robert Teoh. O Irmão Juan Miguel Anaya foi 
nomeado Secretário. Como se tornara habitual, a Comissão incluiu uma integração, de alguém do 
Conselho Geral e da Administração Geral com irmãos de uma grande diversidade de países e contex-
tos culturais, geralmente com um ou dois relativamente jovens.

58  Relatório do Irmão Superior Geral e seu Conselho para o XX Capítulo Geral. FMS Mensagem, 
n. 29, dezembro de 2000 - Janeiro de 2001.
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abertura do Irmão Benito e nas duas sondagens preparatórias - era uma questão 
crucial para os conselheiros. Eles perceberam que era uma cirurgia radical neces-
sária aqui:

O XIX Capítulo Geral considerou que a nossa espiritualidade não se adequava 
à nossa vocação de religiosos leigos envolvidos na vida ativa.59

Entre outros principais focos deste Conselho estavam a redação do novo docu-
mento sobre a educação marista e o início de um amplo processo de reestrutura-
ção, tarefas confiadas pelo Capítulo anterior.

O Relatório dedicou espaço considerável para a apresentação detalhada dos 
“sinais de esperança, preocupações e desafios” em torno de seis temas: iden-
tidade, espiritualidade apostólica Marista, missão e solidariedade, formação, 
animação e governo e reestruturação. Não faltaram esperanças, preocupações 
e desafios para cada uma das seis áreas; era uma lista bastante longa. Todas as 
preocupações expressas no discurso de abertura do Irmão Benito foram mani-
festadas no Relatório, como por exemplo: questões em torno da unidade/inte-
gração da vida; espiritualidade superficial; concentrar-se em fazer ao invés de 
ser; qualidade da oração; discernimento fraco; muitos irmãos ocupados com a 
administração; um alto nível de resistência à partilha genuína com os leigos; o 
colapso de novas vocações; e a adequação da formação. Mas também havia 
muitos sinais de esperança a serem encorajados, como por exemplo: o teste-
munho dos irmãos martirizados na África em meados dos anos 1990, a energia 
gerada pela canonização do Fundador, a criatividade e o entusiasmo de muitos 
irmãos, o número e a qualidade dos novos programas e iniciativas na formação 
espiritual; os muitos novos projetos de solidariedade; a vitalidade dos movimen-
tos juvenis; e uma melhor preparação dos formadores.60

O Conselho propôs quatro pontos ao Capítulo que poderiam determinar o 
futuro da vida marista:

a.  Ser apaixonado por Jesus e seu reino, uma vez que para um religioso não há ou-
tra razão de ser. O Conselho foi particularmente insistente neste ponto porque, 
“no geral, não podemos dizer que Jesus é como o centro de nossas vidas.”61

b.  Estar ao serviço dos pobres: “... estamos onde deveríamos estar, fazendo 
isso como o Fundador sonhou para nós?”62

c.  Ser uma comunidade de irmãos que segue Jesus como Maria, com as ati-
tudes marianas de abertura ao Espírito e para o mundo, de humildade e de 
serviço discreto.

59  Ibid. n. 2.1.
60  Ibid. n. 3.1-3.6.
61  Ibid. p. 29.
62  Ibid. p. 42.
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d.  Estar com os leigos, acolhendo a variedade de possibilidades disponíveis 
aos irmãos e desenvolver o lugar próprio dos irmãos.

Munidos desse relatório dos resultados das pesquisas, de outras apresentações 
da Comissão de Espiritualidade Apostólica Marista, da Comissão de Finanças, do 
Bureau Internacional de Solidariedade (BIS) e de diversos outros documentos, 
bem como da própria experiência pessoal do Instituto (e, para muitos, de uma 
imersão em uma outra parte do Instituto rumo ao Capítulo), os capitulares estavam 
prontos para começar seu trabalho. Eles optaram pela metodologia clássica do 
ver-julgar-agir para discernimento do grupo63, dividindo a maior parte do tempo 
em dois: de 13 a 25 de setembro para a fase do ver-julgar (período durante o qual 
os 18 participantes leigos fizeram ativamente parte do processo); e de 25 de se-
tembro a 11 de outubro para a fase de agir.64

Cinco apelos foram discernidos a partir da fase ver-julgar65 e aceitos por vota-
ção formal do Capítulo:

a. centralizar as vidas e as comunidades dos irmãos em Jesus Cristo como 
Maria, com paixão e entusiasmo, e implementar processos de desenvolvi-
mento humano e conversão que o promovem;

b.  revitalizar as comunidades para que sejam espaços de fraternidade, simpli-
cidade e vida evangélica a serviço da missão;

c.  aprofundar a compreensão dos irmãos das identidades específicas de irmãos 
e leigos Maristas na vida partilhada: espiritualidade, missão e formação;

d. avançar juntos, irmãos e leigos, de forma clara e decisiva, estando mais próxmos dos 
jovens mais pobres e marginalizados, mediante novos caminhos de educação, 
evangelização e solidariedade;

e.  criar estruturas de animação e governo, em todos os níveis, que impulsionem a 
vitalidade do Instituto.

O discernimento foi cuidadosa e amplamente realizado, com cada apelo alinha-
do a uma referência bíblica. Eles eram vistos como cinco expressões do único tema 
da vitalidade do Instituto, que também poderia ser reconhecido pelo slogan do ca-

63  Esta metodologia de transformação social católica, desenvolvida pela primeira vez pelo cardeal 
belga Joseph Cardijn no início do século XX e com afirmação papal por João XXIII em Mater et magis-
tra e pelo Concílio em Apostolicam actuositatem, passou a ser amplamente utilizada pelos movimen-
tos da Igreja em várias partes do mundo, nas comunidades eclesiais de base cristãs da América Latina.

64  Antes disso, houve uma fase introdutória de três dias que terminou com a eleição da Comissão 
Central, e depois uma fase de conclusão de dois dias. Além disso, houve dois dias para se beneficiar 
da coincidência dos quatro Capítulos Gerais de todos os Institutos Maristas acontecerem ao mesmo 
tempo - um para discutir o seu patrimônio comum e outro para uma audiência com o Papa João Paulo 
II, em Castel Gandolfo.

65  O Capítulo não considerou esses cinco como uma lista exaustiva, mas como uma forma de 
orientar a fase seguinte do trabalho do Capítulo. (Irmão Peter Rodney, comunicação pessoal com o 
autor, 27 de fevereiro de 2016).
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pítulo “Escolha a vida!” 66 Para a fase do agir, uma Comissão de trabalho foi formada 
para cada um dos cinco apelos, para defini-los e identificar sinais de vitalidade do 
Instituto e propor opções de vida postas em votação para a aceitação de todos os 
membros do capítulo antes de serem encaminhadas para uma equipe de redação 
de quatro pessoas. O documento resultante – denominado pelos capitulares como 
«mensagem única» do Capítulo - foi escrito para cada irmão67. Era um texto longo, 
que compreendeu cinquenta e um artigos, muito mais longo e detalhado do que o 
comunicado quer do XIX Capítulo, anterior a este, quer do XXI Capítulo posterior 
a esse. Uma carta complementar menor de apenas três páginas e meia foi dirigida 
a todos os membros da família Marista em todo o mundo68. A comunicação antes, 
durante e após o Capítulo foi a mais extensa de qualquer outra na história do Insti-
tuto. Além de tudo o que foi formalmente impresso e distribuído em documentos, 
vale destacar que esse foi o primeiro Capítulo Geral da era da internet. Com a 
atenção enérgica e diligente do Irmão Lluís Serra, Diretor de Comunicações, o site 
do Instituto tornou-se fonte de boletins e atualizações diários. Maristas de todo o 
mundo podiam, pela primeira vez, seguir o progresso diário do Capítulo e, através 
da facilidade da comunicação eletrônica, ficar em contato mais facilmente do que 
nunca com os capitulares.

A mensagem final começou definindo alguns elementos do contexto social, 
um dos quais o ataque terrorista ao World Trade Center em Nova York e três ou-

66  Atas do XX Capítulo Geral, p. 19-20. 
67  Ibid. p. 21-40. O texto base foi escrito em francês.
68  Ibid. p. 41-44. O texto base foi escrito em espanhol.

15. Superiores Gerais dos quatro ramos maristas na audiência com o Papa João Paulo II (2001) 
durante a celebração do XX Capítulo Geral.
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tros alvos nos EUA em 11 de setembro poucos dias após o início do Capítulo. 
Este tinha dirigido sua atenção ao impacto sobre os jovens de questões como o 
terrorismo, a injustiça econômica, a insegurança e a intolerância religiosa. Era 
um mundo em que os jovens já eram afetados negativamente por outros fatores, 
como as grandes desigualdades de oportunidade, a exploração de recursos, o 
secularismo, a violência, a desagregação familiar, o declínio moral, a fragmen-
tação social, a negação da educação básica a mais de 110 milhões de crianças 
e o analfabetismo entre os 880 milhões de adultos. Havia também muitos sinais 
de esperança, é claro. Tudo isso tornava a “missão dos educadores Maristas mais 
relevante do que nunca.”69 

Em sua análise global do Instituto, os capitulares foram encorajados por uma 
série de “sinais de vida”: as formas como a espiritualidade apostólica Marista es-
tava sendo melhor compreendida e vivida; o número de novas comunidades dos 
irmãos mais “flexíveis, abertas, fraternas e atentas às necessidades da Igreja”; o 
aumento da partilha do carisma com os leigos; o progresso na área da solidarie-
dade; e o crescente interprovincialismo e a cooperação regional mais evidentes 
nos preparativos para sua reestruturação e abertura. Por outro lado, estavam pre-
ocupados com os irmãos por nem sempre estarem apaixonados por Jesus e uma 
fé que nem sempre era forte o suficiente para sustentar suas vidas e sua missão. 
Com isso, repetiam a avaliação do Irmão Benito quase literalmente. A essa preo-
cupação acrescentaram mais quatro: comunidades nem sempre como lugares que 
alimentavam o desenvolvimento humano; os irmãos que questionavam o valor 
e a finalidade da sua própria vocação no contexto de um maior envolvimento 
dos leigos e a responsabilidade de confiar neles; um discernimento insuficiente 
dos serviços, observando que a “opção preferencial pelos pobres é uma tarefa 
inacabada”; inadequações nas estruturas de governo, animação e preparação de 
futuros líderes.70

As recomendações foram agrupadas em cinco seções: uma dedicadas aos ir-
mãos individualmente, às comunidades, às unidades administrativas e duas se-
ções para o Conselho Geral - uma compreendendo seis recomendações e outra 
detalhando sete decisões dos capitulares para o novo Conselho implementar. Todo 
o documento foi redigido em tom imperativo e urgente, o que não era incomum 
em tais comunicações após a intensidade de quase dois meses no Capítulo. Com 
fé e confiança, os irmãos foram exortados a “avançar em águas profundas” e “lan-
çar as redes para a pesca”, e fazer isso “sem demora”71. Em primeiro lugar entre 
as recomendações destacou-se a importância da prática do discernimento pelos 
irmãos. Os irmãos também foram incentivados a partilhar as suas vidas de forma 
mais aberta, sendo criativos em sua ação evangelizadora, saindo de seus escri-

69  Mensagem do XX Capítulo Geral, n. 9. In Atas do XX Capítulo Geral.
70  Ibid.n.10.
71  Ibid.n. 51.
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tórios para renovar a sua presença apostólica direta entre os jovens e promoven-
do vocações. A maioria das recomendações para as comunidades relacionava-se 
com a espiritualidade Marista e as atitudes marianas. Os superiores de Províncias 
e Distritos receberam uma longa lista de recomendações em matéria de formação, 
acompanhamento, discernimento, corresponsabilidade e capacitação de leigos, 
transformação evangélica das instituições de ensino, atenção aos mais necessita-
dos entre os jovens e cooperação interprovincial.72

De modo bastante revelador, cinco das seis recomendações ao Conselho Geral 
se relacionavam aos leigos, incluindo o caráter específico dos leigos vis-à-vis dos ir-
mãos, juntos como Maristas. O lugar e o papel dos leigos na vida e na missão Maris-
tas tinham emergido como duas das principais prioridades do Capítulo, mais ainda 
do que parece ter sido o caso na fase preparatória. A partir das discussões e debates 
durante as semanas do Capítulo, ficou evidente que havia muita experiência disso 
em todo o Instituto e diferenças consideráveis   de prontidão, disponibilidade e até 
mesmo capacidade para fazer avançar o assunto. Os dezoito participantes leigos, 
em um passo além do que acontecera em 1993, tinham realmente participado do 
Capítulo em vez de observarem passivamente, tendo escrito sua própria mensagem 
enquanto estiveram lá. Assim, asseguraram aos irmãos que poderiam “confiar em 
nós”, indicando três desafios: maior clareza na identidade dos leigos Maristas; a 
construção de comunidades que proporcionassem “novas formas de ser Marista”; 
e uma maior corresponsabilidade na missão, incluindo liderança e iniciativas lei-
gas.73 Para promover esse objetivo, os capitulares recomendaram ao novo Conselho 
que estudasse novas formas de pertença como Maristas, incluindo a possibilidade 
de algumas iniciativas ad experimentum para, em seguida, recomendá-las ao XXI 
Capítulo. Eles também recomendaram novas estruturas de formação conjunta para 
leigos e irmãos, com a inclusão de leigos nas comissões e assembleias e formas 
mais eficazes de partilha e comunicação entre irmãos e leigos Maristas.74

As decisões do Capítulo deixaram formalmente para o Conselho a responsabili-
dade sobre sete áreas: o novo documento sobre a educação Marista (Missão Educa-
tiva Marista, um Projeto para o Nosso Tempo)75 formalmente aprovado; a promoção 
contínua da Espiritualidade Apostólica Marista; a formação de líderes; uma revisão 
do Capítulo 4 das Constituições; o acompanhamento das Províncias em seus pla-
nos para o Uso Evangélico dos Bens materiais; estruturas, formação, cooperação 
e defesa (embora esse termo especificamente não seja usado) para a missão com-
partilhada de irmãos e leigos entre os mais pobres e marginalizados; novas formas 
de presença Marista e solidariedade. As principais prioridades ficaram novamente 

72  Ibid.n. 42-45.
73  Mensagem dos Observadores Leigos, 25 de setembro de 2001. In Atas do XX Capítulo Geral, 

p. 138-39.
74  Mensagem do XX Capítulo Geral, n. 47. In Atas do XX Capítulo Geral.
75  O título do documento em inglês era In the Footsteps of Marcellin Champagnat - A Vision for 

Marist Education Today.
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evidentes: espiritualidade, evangelização, parceria leiga, formação e solidariedade.

Em seu discurso de encerramento do Capítulo, o novo Superior Geral, Irmão 
Seán Sammon, centrou sua intervenção em três temas: espiritualidade, identidade 
e parceria com os leigos. Baseando-se na obra do teólogo canadense Ronald Ro-
lheiser (OMI) e usando uma abordagem que ele voltaria a usar muitas vezes duran-
te seu mandato de Superior Geral, o Ir. Seán propôs aos capitulares que deixavam 
o Capítulo que sua espiritualidade era a resposta para a pergunta: “Que faço com 
minha paixão?”. Com referência a Maria e Marcelino, e à base da vida religiosa 
encontrada na busca de Deus, ele mencionou três fatores que trabalhavam contra 
a vida espiritual dos irmãos: o ativismo, o que para alguns “beirava o patológico “; 
a preocupação com a eficiência, “que ataca com violência o coração que escuta”; 
e uma inquietação que “produz pouco ou nenhum fruto”. Empregando um estilo 
com a qual os irmãos estavam prestes a se familharizar, Seán abordou a questão 
da identidade - que se tornaria um de seus temas mais freqüentes -, citando a 
observação do dominicano Timothy Radcliffe de que muitos religiosos hoje são 
como “mecânicos em um mundo de carros “, girando à procura de algo para fazer. 
Mais uma vez sugeriu três coisas que os irmãos precisavam fazer para reformular 
a sua identidade no mundo de hoje e na Igreja: um processo de discernimento em 
torno de uma dependência radical de Jesus e compromisso com a sua missão; o 
reestabelecimento da presença dos irmãos principalmente entre as crianças e os 
jovens pobres - um imperativo que Seán colocaria para os irmãos em termos sem 
dúvida mais inequívocos de que qualquer outro Superior Geral antes ou depois; e 
as decisões de orientar os consideráveis recursos do Instituto para a evangelização. 
O tema final do seu discurso foi o que depois passou a ser denominado “parceria 
leiga”, um imperativo que devia ser assumido imediatamente. Ele deixou os capi-
tulares focados na missão de levar às crianças e jovens pobres a Boa Nova de que 
“Jesus Cristo é a resposta à pergunta que cada vida humana apresenta”.

Um mandato específico para o novo Conselho Geral foi um pedido para a ela-
boração de um novo documento sobre espiritualidade Marista, como a proposta 
do Conselho anterior para a publicação de um documento sobre a educação 
Marista. Um reconhecimento da centralidade de uma espiritualidade bem articu-
lada e diferenciada para a vida e a missão Maristas no mundo contemporâneo foi 
ganhando impulso por várias décadas. Durante esse capítulo, o Papa João Paulo 
II, falando com os Maristas na língua dos seus fundadores, tinha dado impulso a 
esse tema, incentivando a cada um a “tornar visível” a presença de Maria “de uma 
maneira original e específica” e, para fazer isso, desenvolvendo uma atitude ma-
riana - algo que julgou ser caracterizado pela disponibilidade ao Espírito Santo, a 
confiança inabalável na Palavra do Senhor, o crescimento espiritual nos mistérios 
de Cristo e uma atenção maternal, especialmente para os pequeninos76. Ao fazer 
isso, disse o Papa, eles deveriam ver a educação como prioridade missionária.

76  Discurso do Papa João Paulo II aos religiosos e religiosas dos Institutos da Família Marista, n. 3. 
In Atas do XX Capítulo Geral.
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Corações Novos para um Mundo Novo -  
O XXI Capítulo Geral

Os oitenta e seis delegados do Capítulo de 2009 -- o menor número desde 
1932 -- chegaram a Roma com um slogan e sairam com outro completamente di-
ferente trinta e três dias depois. Foi um Capítulo de algumas surpresas. Cada Capí-
tulo Geral tem seu próprio caráter e suas próprias abordagens para as questões do 
momento; para o vigésimo primeiro da história do Instituto a palavra de ordem era 
“novidade”: corações novos, mundo novo. Alguém sugeriu que uma nova tenda 
também poderia ser necessária, em vez de uma simples ampliação da já existente. 
Sem dúvida, muitos dos problemas eram os mesmos, mas, como sempre, era um 
grupo diferente de pessoas que os estavam enfrentando e iria trazer a novidade de 
seus próprios olhos e a peculiaridade de sua própria experiência.

Mais uma vez, em conformidade com as disposições do Estatuto do Instituto, 
uma Comissão Preparatória havia trabalhado com dois anos de antecedência77. 
Ela se reuniu sete vezes antes do Capítulo e desenvolveu um método altamente 
consultivo e envolvente para os Maristas de todo o Instituto. Devido ao alto grau 
de envolvimento de tantas pessoas durante dezoito meses, os capitulares concor-
daram que seria necessário um período de menos de cinco semanas em Roma.78 
A Comissão começou a trabalhar para desenvolver recursos e materiais que in-
cluíam um breve documento para discussão Rumo ao XXI Capítulo Geral (On   
the Road to the XXI General Chapter), um logotipo, um slogan e um calendário 
peregrino que convidava os Maristas para acompanhar a jornada de doze meses 
antes do começo oficial. Com o termo “Maristas”, a Comissão procurou delibera-
damente incluir não apenas os irmãos, mas também os membros das fraternidades 
do Movimento Champagnat da Família Marista, professores e outros apostolados 
Maristas, os jovens dos movimentos de jovens Maristas, grupos de pais e outros. 
Facilitadores foram nomeados para cada unidade administrativa e os membros da 
Comissão foram diretamente envolvidos para ficar em contato pessoal com esses 
facilitadores e assumir a responsabilidade como coordenadores das diferentes re-
giões. O processo construído a partir de encontros locais, passou a assembleias 
provinciais e distritais, e chegou finalmente aos capitulares eleitos de cada região, 
que reuniram-se para elaborar uma carta ao Capítulo em nome da região. 

77  Seus membros eram: Irmãos Graham Neist; Albert Nzabonaliba; João Carlos do Prado; Lindley 
Sionosa; Josep María Soteras; Carlos Vélez; Maurice Berquet; Luis García Sobrado; e Seán Sammon. O 
Irmão Teodoro Grageda foi nomeado Secretário em tempo integral.

78  Entrevistados na primeira fase do processo incluíram 464 comunidades que representavam 
2.483 irmãos, 162 grupos de leigos Maristas (2.072 pessoas), 71 Comissões ou Conselhos Provinciais 
(556 pessoas) e 62 grupos de jovens maristas (816 pessoas). A segunda fase envolveu os próprios capi-
tulares em reuniões regionais. Atas do XXI Capítulo Geral. p. 11.
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Além disso, assim que os capitulares foram eleitos, três comissões pré-capi-
tulares começaram a trabalhar na Animação e Governo,79 nas Finanças,80 na Re-
visão das Constituições e Estatutos.81 Todos os capitulares foram incentivados a 
fazer contato entre si por e-mail, embora na prática isso fosse mais limitado. A fase 
preparatória foi bem ampliada, no entanto, pela cobertura freqüente e detalhada 
dos preparativos por meio do site do Instituto, com trinta e cinco atualizações 
separadas sobre o progresso, incluindo quinze relatos de vários encontros provin-
ciais e regionais.

Em uma iniciativa importante, a Comissão decidiu que preferiria um Capítulo 
marcado por:

diálogo fraterno, aberto às diferentes realidades do nosso Instituto; um estilo 
inspirado em um modelo de encarnação que visa chegar a acordos que refletem 
as diferentes vozes do Instituto. Para tanto, será necessário construir um clima de 
confiança e abertura.82

Para tanto, em uma ruptura importante com as práticas do passado, optou-se 
por planejar uma abordagem consensual de discernimento e decisão durante o 
Capítulo (e antes dele) com base em uma metodologia desenvolvida pelo Instituto 
Grubb com sede no Reino Unido. O Dr. Bruce Irvine, desse grupo de consultoria, 
ajudou a Comissão em suas própias reuniões e continuou como consultor da 
Comissão Central do Capítulo. A antiga sala capitular foi substancialmente refor-
mulada para permitir a colocação de dez pessoas em mesas redondas ao nível 
do chão. A dinâmica incisiva e, por vezes, polarizada do “sistema parlamentar” 
usada nos Capítulos anteriores foi abandonada para ser substituída por essa abor-
dagem menos rígida e mais inclusiva. 

79  Irmãos Peter Rodney (coordenador), Antonio Giménez, Josep María Soteras, Maurice Tailde-
man, John Klein, Claudino Falchetto, Demetrio Espinosa, Lawrence Ndawala, Michael De Waas e 
Jeffrey Crowe. 

80  Irmãos Maurice Berquet (coordenador), Julian Casey, Manny De Leon, Nicholas Banda e Víctor 
Preciado (Ecônomo Geral)

81  Irmãos Antonio Ramalho (coordenador), Juan Miguel Anaya, Antoine Kazindu, Eduardo Navar-
ro e Robert Teoh. Essa Comissão teve de entregar o Relatório da equipe que tinha sido contratada para 
revisar o Capítulo 4 das Constituições, a pedido específico do Capítulo anterior. Como se viu, o Capí-
tulo XXI sentiu que o Capítulo 4 não poderia ser revisto de forma independente de uma revisão de todo 
o documento, algo que foi especificamente pedido para o novo Conselho Geral fazer. Foi iniciado em 
2014, com um processo de consulta global do Instituto planejado por uma Comissão compreendendo 
os Irmãos Emili Turú (SG), Joseph McKee (VG), John Hazelman (Pacífico), Deivis Fischer (Rio Grande 
do Sul), Diogène Musine (Africa Centro-Leste) , Patrick McNamara (Estados Unidos), Juan Ignacio 
Fuentes (Cruz del Sur), António Leal (Compostela) e Nicholas Fernando (Ásia do Sul). Um livreto de 
apoio foi produzido denominado “Histórias do Caminho ao Redor do Fogo”. Ele procurava envolver 
irmãos na partilha de sua experiência de viver sua consagração como irmãos. Com os resultados dessa 
consulta em mão, uma nova comissão foi criada para realizar a re-escrita. Ela se reuniu pela primeira 
vez em novembro de 2015: Irmãos Josep María Soteras (Coordenador, Conselheiro Geral), Tony Clark 
(Austrália), Eduardo Navarro de la Torre (México Ocidental), Albert Nzabonaliba (África Centro-Leste), 
António Leal (Compostela) e Antonio Peralta (Santa María de los Andes).

82  Do Website atualizado no 7º Encontro da Comissão Preparatória, 22 de junho de 2009.



45

A exibição de cartões 
verdes, amarelos e ver-
melhos por parte dos par-
ticipantes se tornou uma 
característica das sessões 
plenárias do Capítulo83. A 
vida e a obra do Capítulo 
também foram considera-
velmente reforçadas, e em 
certa medida moldadas, 
por uma “equipe de ani-
mação” criativa nomeada 
em março daquele ano 
e que trabalhou antes e 
durante o capítulo.84 Em 
particular, as imagens do 
Irmão Tony Leon, que pin-
tava com incrível esponta-
neidade durante a noite, 
ajudou os capitulares a 
refletir sobre os rumos que 
emergiam. Suas imagens 

de Marcelino e Maria partindo às pressas tornaram-se emblemáticas do próprio 
Capítulo e foram usadas   durante anos em todo o mundo Marista.

O relatório do Irmão Superior Geral e seu Conselho foi mais uma vez uma 
rica fonte de informação, não só para os capitulares, mas também para os mui-
tos milhares de outros Maristas de todo o mundo que se envolveram ativamente 
na fase preparatória. Embora o relatório, como os outros antes dele, fornecesse 
um resumo abrangente dos oito anos anteriores, a forma como o Conselho tinha 
organizado sua vida e seu trabalho, as maneiras pelas quais os mandatos do XX 
Capítulo tinham progredido, as iniciativas tomadas, as pessoas envolvidas e uma 
análise da situação do Instituto com recomendações, o documento se apresentava 
de forma diferente de qualquer outra anteriormente. Isso ficou ainda mais claro 
no uso de imagens visuais. As fotos e o desenho gráfico do relatório refletiam um 
mundo Marista com amplitude, complexidade e vitalidade. O destaque aos leigos 
Maristas foi marcante. Em mais de oitenta páginas, o relatório apresentava uma 
análise detalhada dos cinco apelos à vitalidade do Capítulo anterior. O Conselho 

83  Na verdade, competia aos próprios capitulares decidir sobre o seu estilo de encontro prefe-
rido uma vez que estivessem reunidos. As regras para a antiga abordagem “parlamentar” - com seus 
discursos individuais limitados no tempo para toda a assembleia, a colocação de moções e a votação 
formal - foi totalmente explicado aos capitulares pelo Irmão Juan Miguel Anaya, mas nunca foi levado 
adiante durante o cinco semanas do Capítulo. 

84  Irmãos Afonso Levis, Tony Leon, Albert Nzabonaliba e Balbino Juárez constituíam esse grupo.

16. Duas inovações do XXI Capítulo Geral (2009): Os capitu-
lares se sentam em torno de mesas redondas para dialogar 
e o uso extensivo de computadores portáteis.



46

Tomo 3Green istória do  nstituto

observou que foram realizados progressos em todas as cinco áreas, mas havia 
muito mais que podia ser feito. Uma ênfase na centralidade da espiritualidade da 
vida consagrada e também do leigo Marista, constituíram uma prioridade especial 
para esse Conselho. A publicação de Água da Rocha foi de grande ajuda a este 
respeito, mas havia muito mais a ser feito na formação espiritual para ambos, 
irmãos e leigos Maristas. Quanto aos irmãos, em particular, houve uma preo-
cupação com a «superficialidade» de alguns programas de pós-noviciado e de 
uma abordagem «a la carte” da formação permanente que se tornara “seletiva e 
individualista”, contribuindo para um “enfraquecimento da fé” e um “sentido di-
minuído da consagração”.85 Isto parecia estar relacionado funcionalmente a uma 
confusão subjacente e continuada da finalidade e da identidade, e sobre o que era 
de importância essencial para os irmãos de hoje.

O comentário sobre as áreas de crescimento e desafio na vida da comunidade 
cobriu oito áreas. Os Conselheiros observaram que, a partir de suas visitas, tinham 
observado que as comunidades que mostravam maior vitalidade tendiam a ter al-
guns traços em comum: sua fidelidade às práticas comunitárias (oração, refeições 
e vida em comum); um plano de vida da comunidade em que ser “centrado em 
Jesus” foi explicitamente definido; hospitalidade e acolhida aos jovens; partilha 
habitual da fé; simplicidade; e a centralidade na missão. Em outros lugares, os 
Conselheiros observaram uma crescente “compreensão perniciosa” da comuni-
dade como tendo apenas uma dimensão social em vez de religiosa ou profética, 
e um “individualismo invasivo”. A formação dos líderes era essencial, mas foram 
observadas “diferenças notáveis” entre as Províncias no modo como usavam ou 
não os aprendizados dos seus participantes nos cursos dos animadores da comu-
nidade realizados em Nemi e El Escorial em 2015.86

O Conselho comentou sobre o progresso diferencial de envolvimento com os lei-
gos em todo o Instituto, desde o muito considerável até o muito pouco. Roma investira 
significativamente nessa área mediante a criação do Secretariado dos Leigos após a 
Conferência Geral de 2005 sob a coordenação do Irmão Pau Fornells e do documen-
to Em Torno da Mesma Mesa. O Conselho admitiu, no entanto, que não tinha sido 
adequadamente atendida a produção de um estudo sobre novas formas de pertença 
ao Instituto e suas possíveis estruturas jurídicas.87 Observou-se que a Assembleia In-
ternacional da Missão Marista havia mencionado novas formas de conexão “com o 

85  Relatório do Irmão Superior Geral e seu Conselho para o XXI Capítulo Geral, 6 de janeiro de 
2009, p. 32-33

86  Ibid. p. 36-45
87  Um documento informativo dos Irmãos Juan Miguel Anaya e Pau Fornells foi, de fato, escrito 

sobre este assunto, sendo depois publicado e enviado para o Capítulo Geral, mas não foi total nem 
oficialmente traduzido do espanhol para os outros três idiomas de modo a poder integrar a fase pre-
paratória. Também o livro Em Torno da Mesma Mesa foi publicado muito depois de ter sido concluída 
a fase preparatória do Capítulo.
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carisma” em vez de “com o Instituto”.88 Esta nuança importante de conceituação dos 
Maristas de hoje se tornaria mais significativa nos anos após o XXI Capítulo 

A maior parte do Relatório dizia respeito à Missão e à Solidariedade. A ênfase 
do Conselho tinha sido sobre o apelo do XX Capítulo de se “aproximar dos jovens 
mais pobres e marginalizados” e acreditava que tinha havido “avanços significa-
tivos”. Enquanto observava que o significado da frase “opção preferencial pelos 
pobres” continuava a gerar “profundas diferenças de opinião entre os irmãos”, o 
tratamento do assunto parecia mais tranquilo do que no passado. Outros desen-
volvimentos positivos   estavam associados ao grande esforço em muitas Províncias 
“para fazer de nossas obras educativas centros de evangelização”, ao crescimento 
da Pastoral Juvenil Marista em muitas Províncias, ao trabalho da FMSI,89 a um 
crescente sentimento de internacionalidade e à Missão Ad Gentes na Ásia. Em 
alguns lugares, no entanto, era “difícil ver a evangelização [como] prioridade e 
foco” das instituições de ensino. Para o futuro, o Conselho observou que era ne-
cessário haver um crescimento contínuo na aproximação do pobre, tornando-se 
ativo na promoção dos direitos das crianças e dos jovens, no trabalho da FMSI, no 
desenvolvimento da Pastoral Juvenil Marista e em uma maior internacionalidade 
por meio da Missão Ad Gentes e da possível criação de um Serviço Internacional 
de Voluntariado Marista.90 A questão de como agir de forma mais eficaz como 
um Instituto mundial foi retomada também na análise do quinto apelo, uma parte 
importante do que se estava reestruturando.

O Relatório foi encerrado onde havia começado: com a espiritualidade. Era 
nesse ponto que o âmago do coração da identidade do irmão deveria ser encon-
trado, mas os Coselheiros sentiam que em geral os irmãos 

… não levavam a sério a tarefa de se converterem em ‘mestres espirituais’ ... A 
maioria de nossas comunidades não pode ser reconhecida como escola de espiri-
tualidade... Por que é tão difícil, para nós, avançar nesta área? 91

O Conselho deixou os capitulares com duas imagens: uma pintura australiana 
de Maria grávida partindo para uma região montanhosa e um ícone libanês de 
Marcelino construindo L’Hermitage. 

Depois de concordar com as propostas para o seu modus operandi e dominar 
a tecnologia que estavam usando,92 a primeira tarefa importante que os capitula-

88  Relatório do Irmão Superior Geral e seu Conselho para o XXI Capítulo Geral, 6 de janeiro de 
2009. p. 54

89  Fundação Marista de Solidariedade Internacional (FMSI).
90  Ibid. p. 56-67.
91  Ibid. p. 99-100.
92  Em outra iniciativa, o Irmão Marcelo de Brito supervisionou a criação de uma rede wireless especial 

para o Capítulo e o desenvolvimento de software para apoiar os processos e as comunicações internas do 
Capítulo. A maior parte da comunicação e da votação (exceto para as eleições) foi feita eletronicamente. 
Foi solicitado a cada capitular para trazer o seu próprio computador para permitir que isso acontecesse.
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res assumiram foi a de discernir o que entendiam ser o “apelo fundamental” que 
o Instituto enfrentaria. A maior parte das primeiras duas semanas foi dedicada a 
isso. A elaboração dos conceitos, imagens e palavras que melhor descreviam esse 
apelo fundamental continuaria durante todo o capítulo. Tornou-se assim um dos 
quatro “roteiros de trabalho” para os capitulares. Em cada mesa redonda havia 
capitulares que tinham escolhido um dos quatro roteiros, com o seu progresso 
contínuo sendo discutido pelos grupos e um processo de consenso no âmbito 
do Capítulo construído gradualmente. Isto substituiu em grande parte o uso das 
comissões separadas dos Capítulos anteriores. Os outros três roteiros de trabalho 
foram: irmãos e leigos Maristas; consagração e vida religiosa; missão marista; co-
rações novos para um mundo novo. Os frutos desses quatro roteiros de trabalho 
e outros conceitos que surgiram durante o Capítulo - tais como conversão, novas 
terras, urgência, comunhão, Maria - foram inscritos na Carta dos Capitulares para 
“Irmãos, Leigos Maristas e Jovens”. Foi a primeira vez que o documento principal 
de um Capítulo era dirigido de modo mais amplo do que apenas aos irmãos. O 
grupo que estava trabalhando no apelo fundamental propôs quatro maneiras de 
representá-lo: como texto, como slogan, como oração, como imagens visuais - 
todos publicados juntamente com a Carta.

A Carta, elaborada por uma equipe de quatro irmãos,93 em estilo de como 
uma resposta às Cartas que tinham sido recebidas das regiões, foi prontamente 
aprovada pelo Capítulo. Ela foi um dos quatro elementos do “Documento do 
XXI Capítulo” final, juntamente com o slogan (Com Maria, Ide Depressa para 
uma Nova Terra), uma seção chamada “Horizontes de Futuro” (elaborada sobre a 
Carta para relacionar alguns princípios para os três temas sobre as novas formas 
de ser irmão, comunhão/corresponsabilidade e missão, com propostas de ação), 
e um resumo das decisões formais que haviam sido tomadas. A Carta e o slogan 
foram finalizados e traduzidos imediatamente para que a sua difusão em todo o 
mundo Marista pudesse acontecer assim que o Capítulo terminasse. Na verdade, 
mediante o uso da mídia social -- outro elemento pioneiro para um Capítulo Geral 
-- o mundo marista estivera em diálogo próximo e imediato com os capitulares 
durante todo o Capítulo. Não era, portanto, mais um acontecimento distante e 
secreto como no passado.

A presença de Maria na Carta – bem como na experiência mariana vivida no 
próprio Capítulo – era mais forte do que talvez em qualquer outro comunicado de 
um Capítulo Geral na era moderna:

Maria tornou-se presente em nossa Assembleia... Tomou-nos pela mão para 
nos mostrar o seu amor materno e convidar-nos a sair depressa rumo a uma nova 
terra.94

93  Os Irmãos Patrick McNamara, Pedro O st, Hipólito Pérez e Jean-Pierre Destombes – um de 
cada grupo loguístico. Seu idioma de trabalho era o francês.

94  Atas do XXI Capítulo Geral, p. 49
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Foi uma presença que tinha dupla dimensão relacional e exemplar, pois con-
clamava os Maristas para partir com Maria, mas também para aprender com sua 
experiência de Deus:

...Como sucede a Maria na Anuncição, Deus veio ao nosso encontro e nos sur-
preendeu. Convidou-nos a sair para uma nova terra. Em nossa pequenez e debilidade 
nos perguntamos: Como poderá ser isto, neste momento de nossa história? Sentimo-
-nos confortados ao recordar Champagnat: “Se o Senhor não edificar a casa…”.95

...Com Maria,  ide depressa para uma nova terra! 
Sentimo-nos impulsionados por Deus  
para partirmos para uma nova terra,  
que favoreça o nascimento de uma nova época  
para o carisma marista.  
Supõe estarmos prontos para a mobilidade,  
para o desprendimento, e para assumir um itinerário  
de conversão tanto pessoal como institucional,  
nos próximos oito anos.  
Percorremos este caminho com Maria, guia e companheira.  
Sua fé e disponibilidade a Deus nos encorajam  
nessa peregrinação.  
A “nova terra” de uma autêntica renovação do Instituto  
pede-nos uma verdadeira mudança de coração.96

95  Ibid. p. 50-51.
96  Ibid. p. 51.

17. Membros do XXI Capítulo Geral (2009)..
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Três aspectos resultam dessa “verdadeira mudança de coração” para os Maris-
tas nos oito anos seguintes:

a. Uma vida consagrada nova, firmemente arraigada no Evangelho, que pro-
mova um novo modo de ser irmão.

b.  Uma nova relação entre irmãos e leigos, baseada na comunhão, buscando 
juntos uma crescente vitalidade do carisma Marista para o nosso mundo de 
hoje. 

c.  Uma presença fortemente significativa entre as crianças e jovens pobres.97

Embora a seção complementar “Horizontes de futuro” do documento -- pro-
duto direto dos três grupos e subgrupos de roteiros de trabalho – tenha incluído 
uma longa lista de subtemas, princípios específicos e ações concretas,98 predomi-
navam nitidez e simplicidade nos resultados desse Capítulo. Não havia nada de 
especialmente novo nas três áreas; eram os mesmos elementos de toda vida cristã 
-- a conversão pessoal, a vida comunitária e a missão partilhada. Mas havia no-
vidade em conceitos tais como “um novo jeito de ser Irmão”, “ um novo espírito 
de comunhão” e uma certa contundência em expressões como “ reconhecemos 
o valor da vocação do leigo marista”, “reconhecemos a corresponsabilidade para 
o desenvolvimento de vida Marista, espiritualidade e missão “,” sentimo-nos im-
pelidos a agir com urgência para encontrar novas maneiras criativas de educar, 
evangelizar, ser solidários e defensores das crianças e jovens pobres “, e “somos 
chamados a ter corações e mentes com uma perspectiva internacional”.

Perscrutando os quatro Capítulos:  
ressonâncias, dissonâncias e silêncios

Uma análise dos documentos dos Capítulos de 1985, 1993, 2001 e 2009 revela 
vários temas que se repetem, outros que vão surgindo, em que a mensagem é menos 
consistente, e outros ainda que, talvez, sejam notáveis   por sua ausência ou silêncio. 
Qualquer análise textual crítica procurará analisar o que está sendo escrito, por quem 
e para quem e com que finalidade. Ficará alerta não apenas às palavras escritas, mas 
também à forma como o texto tenta posicionar o leitor vis-à-vis ao seu conteúdo e 
também como o texto pode ser silencioso ou silenciado. Em grande parte, o tema 
mais frequentemente abordado nos documentos desses quatro capítulos é a preo-
cupação com a vitalidade espiritual dos irmãos, como eles vivem sua consagração 
religiosa e, relacionados a isso, a essência de sua identidade e o propósito como 
religiosos irmãos.  Um segundo tema, mas que evoluiu em profundidade e impor-

97  Ibid. p. 51-55 e p. 58.
98  Ibid. p. 60-65.
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tância, é a preocupação com a natureza e as prioridades da missão do Instituto e, 
especificamente, com o modo como os jovens marginalizados e pobres devem ser 
atendidos. Não foi, porém, um tema abordado com equilíbrio e harmonia. Também 
houve lacunas e silêncios, particularmente para um Instituto cuja missão precisa estar 
associada principalmente à educação: para além de uma preocupação consistente 
com a evangelização, os Capítulos não estão muito preocupados com alguns aspec-
tos do trabalho educativo do Instituto, tais como sua qualidade, seu estilo ou ênfases 
característicos. Um terceiro tema, relacionado aos dois primeiros, é a questão do 
discernimento evangélico, tanto em âmbito pessoal quanto colectivo. O quarto é a 
evolução da compreensão de quem pode ser Marista e a questão de como Maristas 
em estados complementares de vida profissional podem crescer em genuína comu-
nhão -- entendida teologicamente, e não funcional ou sociologicamente - e como 
partilham a responsabilidade pela preservação e o desenvolvimento da vida e da mis-
são Maristas. Mais uma vez, as músicas sobre este tema não estavam totalmente em 
harmonia entre si. Para ampliar a metáfora um pouco mais, talvez seja semelhante a 
uma orquestra de escola, onde os músicos, como aprendizes, estão aprendendo a to-
car seus instrumentos e a interpretar a música, comparada à extrema virtuose de uma 
orquestra sinfônica completa que domina seu trabalho à perfeição, contando com a 
integração de cada setor a partir do poder da percussão e a delicadeza das cordas. 
Um quinto tema, que surgiu possivelmente como a chave para desenvolver cada um 
dos outros, é Maria e o caráter mariano da vida e da missão Maristas.

Os documentos de cada Capítulo foram escritos por irmãos e, com exceção 
do XXI Capítulo, foram compostos principalmente tendo outros irmãos em mente. 
Isso não quer sugerir que os leigos foram excluídos das preocupações dos capi-
tulares -- muito pelo contrário --, mas não foram o foco principal de sua atenção. 
Ou, dito de outra forma, as recomendações dos Capítulos para se reforçar o envol-
vimento e a responsabilidade dos leigos eram recomendações sobre os leigos que 
os irmãos deviam assumir. Os Capítulos e os documentos que surgiram a partir 
deles foram, em sua maior parte, documentos internos. Há, evidentemente, legiti-
midade nisso: o Capítulo Geral é, por definição, um encontro de irmãos, convoca-
do para que possam refletir sobre suas vidas como irmãos, tentem discernir o que 

18. Conselho Geral eleito pelo XXI Capítulo Geral (2009). 
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o Espírito de Deus está pedindo deles no tempo presente e assim elegerem suas li-
deranças. É útil, pois, reconhecer isso, especialmente no contexto dos irmãos que 
assumem uma proporção cada vez menor na vida marista e na missão na Igreja.

O primeiro tema de vitalidade espiritual certamente foi uma constante em cada 
Capítulo e cada Superior Geral e seu Conselho. Desde as primeiras questões referentes 
à oração, ao apostolado e à comunidade em torno da unidade de vida dos anos 1970, 
passando pela introdução das novas Constituições e a promoção ativa da espirituali-
dade apostólica Marista do final dos anos 1980, até o cultivo da interioridade como 
disposição mariana fundamental, tem sido uma procupação persistente. O desapon-
tamento relativo à ausência da centralidade em Jesus em muitas vidas de irmãos e um 
sentido de conversão pessoal diária e evangélica tem ecoado há décadas, do tempo 
do Irmão Basilio até o do Irmão Emili. O Irmão Benito perguntava se essa resistência a 
uma abertura radical a Jesus e um compromisso com a vontade do Espírito refletia uma 
fraqueza ou mesmo uma crise de fé. Para o Irmão Seán, a identidade e a finalidade da 
vida do irmão dependia de centrar suas paixões, lutas e esperanças em seu relaciona-
mento com Jesus. Diferentes palavras e frases têm sido utilizadas, mas as questões têm 
sido as mesmas. Embora os documentos dos Capítulos tendam a ser um pouco mais 
afirmativos e aspiracionais no seu tom do que às vezes as mais agudas observações dos 
Superiores Gerais anteriores a cada Capítulo, não houve inconsistência na mensagem: 
a vida de um irmão não tem razão de ser fora de um relacionamento primário e íntimo 
com Jesus e do seu brilho em cada irmão da comunidade e em cada presença apostó-
lica Marista, na Igreja e no mundo em geral. Houve menos atenção, aliás muito pouca, 
até o final do XXI Capítulo para a centralidade do discipulado cristão também na vida 
de outros Maristas e as diferentes maneiras como podem ser vividas na comunidade 
Marista ampliada.

Houve uma significativa evolução ao longo dos quatro capítulos no modo 
como a vida apostólica dos irmãos deveria ser constituída. Mais uma vez a lin-
guagem mudou -- de “pobreza e justiça”, anterior ao Capítulo de 1985 para “soli-
dariedade” no final dos anos 1980 até o início dos anos 2000 --, para reforçar os 
sentimentos que vão se concentrar quase exclusivamente em “crianças e jovens 
pobres”, para priorizar a “defesa de seus direitos”. A partir da década de 1990, e 
especialmente com as ênfases dos Irmãos Benito, Seán e Emili, o lugar da evange-
lização ganhou foco mais explícito. No entanto, cada Capítulo havia enfrentado 
estas questões: Até que ponto devem os pobres e marginalizados ser parte inte-
grante da missão, ou melhor, seu foco principal? Em que medida o trabalho de 
evangelização deve se preocupar em fazer com que os jovens conheçam e amem 
Jesus pessoalmente, ou em que medida deveria contribuir para a construção do 
Reino de Deus de uma forma mais anônima mediante a promoção dos valores 
evangélicos, como solidariedade, liberdade, reconciliação, dignidade humana e 
paz? A unanimidade de opinião nem sempre foi atingida. 

Além disso, os Capítulos e seus documentos não prestavam a devida atenção 
às contribuições específicas das diversas vocações maristas em torno dos seguin-
tes imperativos: Constitui a atenção aos mais marginalizados uma prerrogativa 



53

exclusiva dos irmãos ou uma atribuição legítima de todos os Maristas? Em que 
medida a presença apostólica e a atividade dos irmãos podem ser discernidos de 
forma independente do projeto Marista mais abrangente? Como o papel dos re-
ligiosos como “consciência da Igreja” e sua “memória viva” -- para usar as frases 
do Irmão Seán -- pode responder a essas questões? No entanto, isso não foi muito 
explorado pelos Capítulos Gerais.

Sobre a questão de Maria, sim, parece ter havido uma trajetória mais segura e 
mais clara. Foi o Irmão Basilio que convidou pela primeira vez o Instituto a cons-
truir um “novo espaço para Maria”. Seu lugar como o principal ponto de referên-
cia para todo o projeto Marista -- e os irmãos dentro dele -- tem crescido a cada 
Capítulo. A partir de uma consciência quase periférica de Maria, ou pelo menos 
como excedente devocional, os capitulares mudaram para se identificar com e 
por meio de Maria e recuperar de forma consciente e explícita a sua própria 
identidade mariana. Isso fica ainda mais evidente nas Circulares dos Superiores 
Gerais. Vale a pena citar aqui na íntegra a “Oração a Maria” como parte do co-
municado do XXI Capítulo Geral para iluminar o caminho que dá sentido a isso:

Maria, tu és companheira de caminho
e principal inspiradora de nossa peregrinação
rumo ao Bicentenário Marista.
Bem-vinda sejas, hoje, a nossos corações e a nossas casas!
Tua abertura, tua fé e tua liberdade são convites
para que também nossos corações se abram ao Espírito,
dom do teu Filho Jesus.
Irmãos e leigos, Maristas de Champagnat, nós queremos mudar.
Olhamos para ti, modelo e companheira,
para viver a nossa vocação de seguimento de Cristo,
com a alegria, a sensibilidade, o amor e a energia
que manifestavas ao educar Jesus.
Tu nos convocas e reúnes, de todos os lugares do mundo, 
para formar uma comunidade internacional que leva teu nome
e quer ser sinal de comunhão na Igreja e no mundo.
Ao contemplar-te, mulher cheia de fé, sentimos que tuas iniciativas
e intuições nos impulsionam, como a Marcelino, a ser Boa-nova 
para as crianças e jovens pobres de hoje, em “novas terras”.
Cheios de confiança dizemos, como Champagnat:
“Se o Senhor não construir a casa…” e proclamamos:
“Tudo fizeste entre nós”.  Magnificat!
Contigo, Maria,vamos ao Pai, unidos a Jesus 
e no Espírito de amor. Amém.99

99  Atas do XXI Capítulo Geral, p. 59.
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2. 

TEMAS DAS CIRCULARES  
DO IRMÃO CHARLES

As palavras dos líderes e os meios que escolhem tanto para a sua elaboração 
quanto para o seu envio constituem uma indicação não só sobre os próprios líde-
res, mas também sobre os mais urgentes desafios e aspirações, bem como as mais 
reveladoras realizações e falhas das comunidades que lideram. Ninguém está 
mais bem colocado do que o líder para ter uma perspectiva de conjunto e uma 
opinião sobre o que precisa ser dito e feito em determinado momento. Desde o 
tempo do Fundador, cada Superior Geral dos Irmãos Maristas impregnou suas 
palavras de sentimento e razão, e as têm transmitido como irmão a cada um dos 
seus irmãos. Seus estilos e focos têm divergido, como o tempo e as circunstância 
têm exigido, mas as circulares de cada um dos Superiores Gerais têm alertado 
para o que significa ser um irmão em seu tempo e a que o Instituto de modo 
mais geral tem sido chamado a ser e fazer. Especialmente a partir de Basilio, as 
Circulares têm sido escritas em primeira mão e com profundo conhecimento dos 
irmãos de todos os cinco continentes. Assim, as Circulares fornecem sua própria 
história sobre o Instituto, suas preocupações e prioridades. Cada um dos quatro 
irmãos que dirigiram o Instituto desde 1985 adota uma abordagem distinta na 
elaboração de suas Circulares, cada um bem diferente dos outros -- e cada um 
fazendo escolhas de conteúdo, método e oportunidade. As circulares certamente 
representam apenas uma pequena fração do que cada Superior escreveu e disse 
publicamente durante seu mandato, e uma fração ainda menor do modo como 
conduziu e respondeu a pessoas e situações, bem como procurou influenciar os 
rumos e as prioridades do Instituto. Representam, no entanto, uma tentativa infor-
mada e estratégica de cada um tratar das questões do momento e propor formas 
de como devem ser abordadas. Quando tomadas em conjunto, fornecem uma 
narrativa reveladora dessas três décadas de história marista.

Em contraste marcante e deliberado com o estilo de seu antecessor, o Ir-
mão Charles decidiu que suas Circulares deveriam ser mais curtas e sucintas. 
Em vez do método mais caracteristicamente latino com um argumento ampliado 
e enfático utilizado pelo Irmão Basilio, o primeiro Superior Geral anglo-saxão 
preferiu um texto mais objetivo e direto. Embora alguns irmãos discordassem 
dessa abordagem e questionassem seu estilo100, o próprio irmão Charles era mais 
pragmático:

100  Relatado pelo Irmão Michael Hill em entrevista gravada com o autor, em 16 de outubro de 
2015.
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Eu mudei o sistema: uma cópia [da Circular] é dirigida a cada irmão; não é 
muito densa; nem muito longa. Embora Basilio escrevesse coisas boas, creio que 
muitos Irmãos nunca chegaram a lê-las.101

Sua abordagem também diferenciava da do Irmão Basilio. Nos anos imedia-
tamente seguintes ao Vaticano II, houve a necessidade de ser mais didático para 
poder introduzir os irmãos à teologia e à eclesiologia, bem como às novas orien-
tações em relação à vida religiosa cuja renovação apoiavam.102 Tendo o Irmão 
Basilio realizado isso magistralmente, seu sucessor se sentiu livre para adotar um 
tom mais pastoral. Suas Circulares foram preenchidas com pensamentos de ir-
mãos que tinha conhecido. Havia muitos desses irmãos, porque, como Basilio, 
ele estava na estrada boa parte do tempo e em comunicação pessoal direta com 
inúmeros irmãos; conheceu mais de cinquenta países em seus primeiros três anos 
de mandato. Embora os assuntos das Circulares fossem questões com alguma 
complexidade, a forma de apresentá-los era concreta e acessível:

Em um sentido real, eram histórias de família ... e os irmãos se identificavan 
bem com elas. Esse estilo refletia a personalidade de Charles ... Havia algo de 
suave em seus escritos ... de sensibilidade e compaixão que é [parte] do nosso 
carisma.103

Os temas das Circulares do Irmão Charles definiram seu mandato e sua con-
tribuição foi geralmente reconhecida pela importante influência na orientação e 
nas prioridades subsequentes do Instituto. Após sua morte em Sydney, em 2012, 
uma edição comemorativa de FMS Mensagem foi dedicada à sua vida e a seu le-
gado. A maior parte da publicação apresentou um resumo de suas oito circulares 
e, em uma clara indicação de sua duradoura relevância para o Instituto, isto foi 
feito principalmente por irmãos atual ou recentemente responsáveis por assuntos 
sobre os quais Charles escrevera duas décadas antes.104 Cada um escreveu sobre a 
maneira como o Irmão Charles tinha sido um pioneiro no que propôs ao Instituto 
e a permanente importância de seus pensamentos até o presente.

101  Irmãos Charles Howard, entrevista transcrita, idem, p. 23. É interessante notar também que 
as traduções das Circulares do Irmão Basílio não aparecem imediatamente em todas as línguas, outro 
fator que pode ter levado o Irmão Charles a escrever Circulares mais curtas e simples. Passaram-se três 
anos, por exemplo, antes da Circular final do Irmão Basilio ser impressa em inglês. 

102  Irmão Peter Rodney, FMS Mensagem, n. 42, setembro de 2012, p. 48. 
103  Ibid. p. 49.
104  Cf. FMS Message n. 42. O Irmão Alain Delorme (autor, antigo Conselheiro Geral e Presidente 

da Comissão que trabalhou nas Constituições) escreveu sobre a Circular sobre as Constituições; o 
Irmão César Rojas (Diretor do Secretariado Irmãos Hoje,) sobre Vocações; o Irmão Peter Rodney (Pre-
sidente da Comissão de Espiritualidade durante a elaboração do documento Água da Rocha) sobre o 
Discernimento e a Espiritualidade Apostólica Marista; o Irmão Mario Meuti (Diretor da FMSI) sobre 
Sollicitudo rei socialis; o Irmão Carlos Wielganczuk sobre Semeadores da Esperança; e Irmão Javier 
Espinosa e Ana Sarrate (codiretores do Secretariado dos Leigos) sobre o Movimento Champagnat da 
Família Marista. 
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Nossas Novas Constituições105

Tal como tinha sido a principal preocupação do XVIII Capítulo Geral, a finali-
zação do texto das Constituições, sua aprovação pela Santa Sé e sua difusão entre 
os irmãos foram as primeiras e absorventes tarefas do recém-eleito Superior Geral 
e seu Conselho . Foi uma grande alegria para o Irmão Charles que a Congregação 
dos Institutos Religiosos e Seculares não só aceitou o documento em seu original 
francês em outubro de 1986 quase sem alteração, mas também teceu grandes 
elogios sobre ele. Foi certamente o fruto de uma longa e intensa jornada de ex-
perimentação e avaliação que começara em 1965, quando a primeira tentativa 
de uma revisão havia sido realizada pelos Provinciais com o que o Irmão Charles 
descreveu como uma “recepção fria”.106 O quarto projeto das Constituições ad 
experimentum foi aprovado quase por unanimidade pelo XVI Capítulo Geral em 
1968 depois de ter sido trabalhado artigo por artigo, um processo exaustivo de 
sete semanas refletido nos processos utilizados pelo XVIII Capítulo de 1985. O 
documento anterior fornecera a base para o novo, mas houve uma reformulação 
e um refinamento consideráveis, processo assumido por uma Comissão de Re-
dação107 depois do Capítulo. O resultado foi um documento marcado pela pro-
fundidade teológica, riqueza bíblica, novidade pósconciliar, solidez canônica, 
equilíbrio estrutural e elegância linguística. Ele serviu bem o Instituto nas décadas 
seguintes, como observou o Irmão Alain Delorme ao destacar que apenas três dos 
171 artigos precisaram ser modificados nos trinta anos seguintes apenas ligeira-
mente.108

Após um longo período de experimentação, reflexão e debate, elaboração e 
reelaboração, a apresentação do novo documento do Instituto pelo Irmão Charles 
foi bastante breve. Apenas vinte páginas da sua Circular lhe foram dedicadas. Para 
Charles, todo o “ir e vir” do texto definitivo não foi um “exercício técnico”, mas 
uma “colaboração com o Senhor”. O documento resultante era agora um convite 
à conversão pessoal e coletiva,109 um conceito que continua a ecoar nos documen-
tos maristas. A acolhida das Constituições pelos irmãos tinha que ser «um caso do 
coração»,110 algo que poderia levá-los para mais perto de uma vida em Cristo. O nú-
mero de vezes que Charles menciona Cristo e o relacionamento pessoal dos irmãos 

105  Circulares dos Superiores Gerais. Vol. XXIX, n. 1. 25 de dezembro de 1986
106  Ibid. p. 21.
107  Esssa Comissão foi coordenada pelo Irmão Alain Delorme (CG) (que também tinha coordena-

do a Comissão das Constituições antes do Capítulo), incluindo os Irmãos Quentin Duffy (VG), Aurelia-
no Brambila, Joan Moral, Alexis Paquet e Jean Thouilleux.

108  FMS Mensagem, n. . 42, p. 45. Durante o mesmo periodo, foram feitas 89 mudanças nos 
Estatutos.

109  Circulares dos Superiores Gerais. Vol. XXIX, n. 1. 25 de dezembro de 1986, p. 27.
110  Ibid. p. 30.
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com Cristo, e até mesmo os versos paulinos que cita, têm uma impressionante se-
melhança com os temas cristocêntricos e algumas das mesmas referências bíblicas 
da primeira grande Circular doutrinária da história no Instituto – aquela do Espírito 
de Fé do Irmão Francisco escrita em quatro etapas entre 1848 e 1853.111 Para ambos 
Superiores Gerais, “conhecer Cristo”, “ter Cristo”, “viver em Cristo” é o centro da 
vida do irmão e a essência da conversão permanente à qual Charles chama seus 
irmãos, de modo que pouco a pouco “Cristo se torna o Senhor de nossas vidas”.112 

Ele se concentra particularmente no artigo 166, que reconhece a necessidade 
de se “converter de novo”. Ele os exorta “a ler, estudar e rezar”, tanto as Escritu-
ras como as Constituições e, sempre como o mestre pragmático, fornece algumas 
formas concretas mediante a prática da Lectio Divina e sugere métodos para que 
indivíduos e comunidades se familiarizem com as novas Constituições e as interna-
lizem. As Constituições são para Charles uma expressão do carisma de Marcelino 
que os irmãos herdaram e que, como todos os carismas, são nada mais nada me-
nos do que uma forma distinta de viver o Evangelho. A fidelidade a esse carisma é 
algo que compete a todos os irmãos, uma “séria responsabilidade” tanto para com 
o Instituto quanto para com a Igreja devem assumir.113 “Fidelidade”, ou “fidelidade 
criativa”, é o conceito preferido pelo Irmão Charles para “vitalidade”,114 sendo sua 
referência permanente ao carisma de Marcelino e dos primeiros irmãos.

Vocações115

Como fizera em sua primeira Circular,116 o Irmão Charles começou por loca-
lizar o tópico dessa Circular em um período de crise “sem precedentes, tanto em 
extensão quanto em gravidade”.117 Muitos dos noviciados do Instituto estavam 
quase vazios.118 As profundas mudanças na sociedade, na cultura e na Igreja ao 
longo de quatro décadas significava que

111  L’Espirit de Foi. Circulares dos Superiores Gerais. Vol. II, n. 1 (15 de dezembro de 1848), 2 (16 
de julho de 1849), 5 (24 de dezembro de 1851) e 11 (9 de abril de 1853).

112  Ibid. p. 26-28, e artigo 166 das Constituições. Curiosamente, o debate sobre a linguagem da 
primeira parte do artigo 166 foi um dos momentos mais movimentados do XVIII Capítulo Geral: nem 
todos os capitulares aceitavam que se incluissem expressões em que se reconhecia uma deterioração 
do estado de vida dos Irmãos.(Coletado pelo Irmão Richard Dunleavy, entrevista idem).

113 Ibid. p. 20.
114  Irmão Benito Arbués, FMS Mensagem, n. 42, p. 32.
115  Circulares dos Superiores Gerais, Vol. XXIX, n. 2, Festa de Todos os Santos, 1987.
116  Em Nossas Constituições. O Irmão Charles afirma que os irmãos estavam “vivendo um perío-

do de transição, provavelmente mais complicado e mais difícil do que qualquer outro na história do 
Instituto”, com a possível exceção da expulsão da França em 1903. Circulares Vol. XXIX, n. 1, p. 5 

117  Circulares dos Superiores Gerais, Vol. XXIX, n. 2, p. 49.
118  Ibid. p. 72
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a vida religiosa tinha sido surpreendida pela pressão de uma variedade de 
valores inconstantes e ênfases ... [ocasionando] uma dolorosa confusão, 
um enfraquecimento da identidade e a assimilação de alguns falsos valo-
res da sociedade.119

As causas não podiam ser abordadas de modo simplista e, em uma salutar 
advertência, Charles menciona a pesquisa do jesuíta belga Raymond Hostie em 
“Vie et Mort des Ordres Religeux” em que um ciclo de vida típico de institutos re-
ligiosos é proposto com base na experiência dos séculos.120 Como em sua Circular 
anterior, a chave para evitar a “morte”, que era o destino da maioria dos institutos 
depois de dois ou três séculos, é se concentrar na “importância fundamental” do 
carisma do Fundador e, no caso dos Irmãos Maristas, acatar o que Marcelino en-
sinou ao Instituto quando enfrentou esta crise vocacional. Foram quatro as lições, 
de acordo com o Irmão Charles: 1. acreditar na vocação do irmão e sentir gratidão 
por esse dom; 2. atender à importância de orar pelas vocações; 3. ter confiança 
inabalável em Deus e Maria; 4. adotar medidas adequadas em tempo de crise.121 

Mais uma vez, em um estilo sucinto e objetivo, o Irmão Charles abordou cada 
uma dessas quatro intuições: primeiro ele desafiou cada irmão a apreciar sua 
própria vocação e a estar disposto a compartilhar sua história com os jovens; em 
seguida exortou o irmão a investir na oração genuína pelas vocações; e em tercei-
ro lugar, usou a imagem da solidez da rocha em l’Hermitage como uma metáfora 
para o tipo de confiança que deve marcar o irmão nesse momento potencialmente 
desanimador.

Na quarta intuição ele foi tipicamente mais enfático: o que fazer na prática. 
Entre as estratégias de um plano de oito pontos, lembrou a cada irmão sua res-
ponsabilidade individual para incentivar as vocações. De acordo com o novo 
Guia de Formação, ele esperava que cada Província tivesse um plano formal para 
a pastoral vocacional e que essa incluiria certas características-chave como a in-
teração pessoal com os jovens por parte dos irmãos, o acompanhamento quali-
ficado de potenciais candidatos e o fomento dos grupos apostólicos de jovens. 
Era de importância crítica que as comunidades dos irmãos fossem vibrantes e 
dinâmicas, marcadas por relações calorosas, orando de maneira que envolvessem 
os jovens, acolhedoras e apostólicas. Em resumo, a Circular era inequívoca em 
sua proposta aos irmãos que queriam que os jovens seguissem seus passos numa 
época quando, pelo menos em muitos países ocidentais, já não pareciam estar 
muito inclinados a fazê-lo, precisando então testemunhar a espécie de irmão que 
seu Fundador queria que fossem -- em sua profundidade espiritual, fraternidade 
calorosa em comunidade e ousadia apostólica.

119  Ibid. p. 53
120  O irmão Basilio citou a mesma pesquisa em suas observações na abertura do Capítulo Geral 

em 1985.
121  Ibid. p. 63-70.
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Discernimento122

Em uma pequena memória escrita na época da morte do Irmão Charles, em 
2012, seu Vigário e sucessor, o Irmão Benito, identificou o discernimento como 
uma das características de Charles:

O discernimento pessoal e comunitário era habitual em Charles. Ele o apresen-
tou como estilo para o Conselho, sobretudo em assuntos que afetavam a dispensa 
dos votos, as nomeações dos Provinciais e dos irmãos em serviço do Instituto, os 
centros de formação e as decisões financeiras importantes ... Mais de uma vez 
ele adiou decisões, mas ao mesmo tempo proporcionou recursos para que as 
decisões pudessem ser tomadas com calma e paz ... Desde o início ele orientou o 
Instituto para a justiça social e o discernimento.123

Foi algo que outros irmãos que trabalharam em estreita colaboração com o 
irmão Charles atestaram com frequência.124 Também é importante destacar a in-
teração de discernimento, conversão pessoal e institucional e justiça social como 
imperativo evangélico. Isso se tornou tema de crescente urgência ao longo do 
mandato de Charles, e mais ainda de Benito. A Circular de 1988 foi concebida 
como um catalisador para a introdução da prática para o Instituto como um todo. 
Assim que ele e seu Conselho iniciaram seu mandato, Charles explicou em sua 
Circular que destacava as doze principais questões que precisavam ser abordadas 
pelo Instituto, número que reduziu para cinco. As primeiras quatro questões – pas-
toral vocacional, formação, novas Constituições e revitalização da missão -- se-
riam orientados pela quinta questão -- o discernimento --, que Charles apresentou 
como chave para a renovação.125

Continuando a abordagem das duas primeiras Circulares, Charles desenvol-
veu seu argumento baseando-se vigososamente no exemplo de Marcelino, nas 
disposições espirituais de Maria e no modo como as Constituições apresentam a 
ambos. Ele chama a atenção em particular para os Artigos 38, 39 e 43 das Consti-
tuições para apresentar o discernimento como algo que não era um truque ou um 
modismo pós-Vaticano II, 126 mas central para a vida dos irmãos como religiosos 
que professaram obediência:

discernir é empreender o esforço para garantir que nossas ações e o padrão da 
nossa vida estejam em sintonia com a ação viva de Deus no mundo.127

122  Circulares do Irmão Superior Geral. Vol. XXIX, n. 3. 30 de julho de 1988.
123  Irmão Benito Arbués, in FMS Mensagem 42, p. 33 e p. 36.
124  Em entrevista com o autor, outros membros do Conselho Geral no tempo de Charles fizeram 

comentários semelhantes: Irmãos Richard Dunleavy (14 de março de 2015), Alain Delorme (5 de maio 
de 2015) e Philip Ouellette (15 de maio de 2015). 

125  Circulares dos Superiores Gerais. Vol. XXIX, n. 3, p. 104-06.
126  Ibid. p. 107.
127  Ibid. p. 108.
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Foi uma maneira inspirada de compreender o voto de obediência, algo que já tinha 
sido amplamente desenvolvido pelo Irmão Basilio treze anos antes.128 Charles observa 
simplesmente: é um discernimento mariano, modelar a própria vida no que Paulo VI 
chamou, na Exortação Apostólica Marialis cultis em 1974, de “Virgem atenta”.129 Mais 
uma vez, em seu modo peculiar, Charles é levado a traduzir essa teologia e a pensar 
em estratégias bem práticas para os irmãos. Ele descreve alguns métodos concretos 
para o discernimento individual e comunitário e em uma linguagem compreensível que 
pode ajudar ou bloquear um discernimento genuíno. Baseado no trabalho de George 
Aschenbrenner SJ -- que se apropriou do tradicional conceito inaciano de “examen” e o 
desenvolveu no que denominou “Revisão do Dia” --, Charles montou um pequeno fo-
lheto que permitia que os irmãos cumprissem o que lhes fora pedido no artigo nº 72 das 
Constituições para que rezassem ao longo do dia. O folheto -- como a própria Circular 
-- foi entregue a cada irmão do Instituto e impresso de tal forma que cabia perfeitamen-
te no breviário ou no livro de orações dos irmãos. Charles era assim pragmático. Essa 
pequena iniciativa introduziu na vida do Instituto uma prática que incontáveis   irmãos 
usaram e continuam a usar como parte integrante de sua vida.

O Fundador interpela seus Irmãos130

O bicentenário do nascimento do Fundador em 1989 foi um aniversário que o 
Irmão Charles não permitiria que fosse reduzido a uma celebração nostálgica de um 
acontecimento histórico, mas que, muito mais significativamente, poderia ser usado 
como oportunidade para que os irmãos conhecessem Marcelino mais de perto e fos-
sem influenciados por seu carisma. Queria que o reconhecessem como “homem de 
pés no chão, homem de Deus, homem muito amoroso, homem de bom senso.”131 
Uma versão revisada e reeditada de A Vida seria publicada, com uma cópia pessoal 
para cada irmão. Na Casa Geral, uma nova escultura de cerâmica da vida de Marce-
lino esculpida pelo Irmão José Santamarta seria revelada, um trabalho que apreendeu 
o zelo de Marcelino, sua proximidade com a juventude, seu entusiasmo e espírito de 
família. A essa altura, no final dos anos 1980, a maioria dos irmãos tinha se beneficia-
do dos frutos do aprendizado sobre a vida do fundador que começara um quarto de 
século antes por iniciativa dos Irmãos Basilio e Quentin, em particular em meados da 
década 1970, tendo L’ Hermitage como centro de renovação. Mais de três mil deles 
tinham se beneficiado de uma visita desse centro durante os programas de renova-
ção daquela época.132 

128  Circulares dos Superiores Gerais. Vol. XXVI, n. 1. 30 de maio de 1975.
129  Circulares dos Superiores Gerais. Vol. XXIX, n. 3. p. 114.
130  Circulares dos Superiores Gerais. Vol. XXIX, n. 4. 20 de maio de 1989.
131  Ibid. p. 157.
132  Uma figura reivindicada pelo Irmão Gabriel Michel, em FMS Mensagem, n. 4, janeiro de 

1989.
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Irmãos de todo o Instituto estavam descobrindo que seu fundador era um pou-
co diferente do santo do século XIX que a hagiografia do Irmão João Batista Furet 
retratara. Marcelino se tornou ainda mais atraente.

Um dos meios mais eficazes de se chegar a um conhecimento renovado do 
Fundador era pela publicação de suas cartas. Elas apresentavam uma visão não 
filtrada de Marcelino e uma apresentação convincente de suas intuições, sua fé e 
seu amor pelos irmãos e pelos jovens. O Irmão Paul Sester começara a recolher 
essas correspondências e a comentá-las duas décadas antes, e em 1985 publicou 
em francês uma coleção de 339 Cartas conhecidas na época.133 Logo foram lan-
çadas traduções nas outras três línguas. Com um segundo volume de referências 
explicando as pessoas, os lugares e os eventos mencionados nas Cartas, prepara-
dos com a ajuda do Irmão Raymond Borne,134 o Instituto passou a ter um recurso 
pronto e rico para conhecer e compreender o Fundador mais profundamente. 
Reconhecendo que, talvez, muitos irmãos não pudessem ser facilmente atraídos 
para aprofundar esse tomo de 1293 páginas, ou até mesmo saber por onde come-
çar, Charles escolheu dez Cartas como a primeira parte de sua Circular.135 A se-
leção é interessante. Elas apresentam a finalidade do Instituto em servir os jovens 
em situação de necessidade e das dificuldades de alguns irmãos e até mesmo do 
próprio Marcelino. 

As cartas aos Irmãos Dominique e Barthelemy são dirigidas a dois irmãos bas-
tante comuns, menos do que perfeitos de muitas formas; nem seriam mencionados 
em Biographies de Quelques Frères de 1868 do Irmão João Batista como modelos 
de vida Marista. Marcelino é encorajador, mas ao mesmo tempo sábio e direto nos 
desafios propostos a eles. A escolha dessas cartas repercutiu na escolha do Irmão 
Charles na elaboração da segunda parte da Circular: uma série de depoimentos 
curtos de onze anônimos irmãos contemporâneos, de várias culturas e idades, 
sobre as formas como o Padre Champagnat provocou impacto em suas próprias 
vidas. O que reflete em sua escrita é o calor de Marcelino e sua compaixão, sua 
fidelidade, sua simplicidade, sua relação com Maria e sua humanidade. O Irmão 
Charles convida cada Irmão a refletir sobre o impacto do Fundador em sua pró-
pria vida. Em uma pequena e encantadora história dos “pequenos Champagnats”, 
como eram conhecidos os alunos da antiga escola dos irmãos em Budapeste na 
década de 1930, sugere que seria uma “profunda verdade” para um irmão Ma-
rista ser capaz de dizer “Eu sou um Champagnat”. Em uma frase que continuou a 
ser usada no Instituto anos depois, o Irmão Charles propõe a cada leitor: “Somos 

133  Lettres de Marcellin J.B. Champagnat, 1789-1840, Fondateur de l’Institut des Frères Maristes. 
Vol. 1 Textes. Présentés par Frère Paul Sester fms. Rome 1985, Fratelli Maristi.

134  Lettres de Marcellin J.B. Champagnat, 1789-1840, Fondateur de l’Institut des Frères Maristes. 
Vol. 1 Reoeroires. Par Frère Raymond Borne fms et Paul Sester fms. Rome 1987, Fratelli Maristi.

135  As cartas incluídas eram (de acordo com a numeração usada pelo Irmão a Paul Sester): 3 (ao 
Padre Gardette); 14 e 24 (ao Irmão Barthélemy); 42 (ao Irmão Cassien); 49 e 234 (ao irmão Domini-
que); 163 (ao Padre Moine); 171 (ao Arcebispo de Pins); e 323 (ao Padre Pradier).
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Champagnat” hoje para os jovens, para os pobres, para nossos coirmãos, para a 
Igreja e para aqueles que não conhecem Maria.136

Semeadores de Esperança137

Essa frase do Irmão Charles, emprestada do Papa João Paulo II, é outra que con-
quistou a imaginação de seus irmãos e continuou a ser usada por muito tempo após 
o período de seu mandato. O ano dessa Circular foi aquele em que o mundo teve 
motivos para a esperança: o Muro de Berlim tinha caído no ano anterior; a glasnost 
foi impregnando os países que eram submetidos ao lado oriental da Cortina de Fer-
ro e a União Soviética estava à beira do colapso. Enquanto isso, na África do Sul, 
Nelson Mandela era libertado depois de vinte e sete anos de prisão; nessa ocasião 
foi feito contato com os irmãos na China comunista que ainda estavam vivos e foi 
demonstrada uma fidelidade inspiradora à sua vocação em todos os tipos de desa-
fios. Charles menciona esses aspectos do contexto, mas também chama a atenção 
dos irmãos para outros lugares no mundo onde a esperança era ainda uma dúvida, 
destacando em particular a guerra civil na América Central e o assassinato de seis je-
suítas e outros religiosos em El Salvador e dezenas de milhares de pessoas na Guate-
mala. Nessa ocasião um Irmão Marista, Moisés Cisneros, diretor da Escola Marista na 
Zona 6 da Cidade da Guatemala, foi assassinado em seu escritório no ano seguinte. 
Charles novamente buscou Marcelino como inspiração e orientação, destacando no-
vamente o Fundador em sua quinta Circular. É Marcelino, escreve o Superior Geral, 
que solicita que os irmãos de hoje sejam homens de missão e de esperança.

Como contribuição ao tema em pauta, Charles citou na íntegra um documento 
de um grupo de animadores de jovens Maristas das Províncias da Espanha que com-
pôs uma mensagem aos irmãos durante a sua reunião anual em Burgos em julho an-
terior. Sua carta, escrita no Ano Champagnat, foi intitulada “Marcelino vive hoje”.138 
É escrita com a força da convicção e do entusiasmo da juventude: agradecendo de 
modo especial os irmãos por sua simplicidade, sua presença educativa, seu sentido 
de trabalho, seu espírito de família, eu amor por Maria e seu seguimento de Cristo, 
como Maria; e expressando a sua própria esperança de serem animadores Maristas 
que podem atuar ao lado dos irmãos entre os jovens na Igreja. Charles constata a es-
perança no desejo desses jovens de serem Maristas «de um modo novo e alegre».139

Buscando inspiração nas experiências de Marcelino, especialmente em seus mo-
mentos de escuridão e provação, Charles desenvolve o tema da esperança em uma 

136  Circulares dos Superiores Gerais. Vol. XXIX, n. 4. p. 156.
137  Circulares dos Superiores Gerais. Vol. XXIX, n. 5. 12 de março de 1990.
138  Ibid. p. 239-44.
139  Ibid. p. 240.
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mensagem profunda e penetrante, sem dúvida a mais rica de qualquer das suas Cir-
culares. Ele reflete também sobre a experiência vivida de alguns irmãos, bem como 
sobre a Escritura, alguns santos e místicos, e teólogos contemporâneos. Para Charles, a 
esperança é caracterizada pela serenidade, paciência, audácia, criatividade, coragem, 
vivência do mistério pascal na vida diária e autenticidade. Foi uma Circular que reper-
cutiu profundamente em todo o Instituto. No final do ano seguinte, Charles comentou 
como estava satisfeito pela acolhida que a Circular havia recebido e o número de 
irmãos que escreveram diretamente a ele para expressar a apreço por suas palavras.140

Um Apelo Urgente: Sollicitudo rei socialis141

O lançamento de outra Circular 
antes do final 1990 foi menos sur-
preendente por ser a segunda Circular 
em um ano, do que por levar cinco 
anos para escrever um texto impor-
tante especificamente dedicado ao 
tema pelo qual tenha talvez sido mais 
conhecido quando eleito como Supe-
rior Geral. Pessoalmente preocupado 
com questões de justiça, especial-
mente após o Sínodo de 1971 sobre 
a Justiça no Mundo, 142 que tinha sido 
precedido pelo dos Bispos Latino-
-Americanos em Medellín 1968, no 
Capítulo Geral de 1976 foi Charles 
que representou uma força motriz no 
terceiro grande documento do Capí-
tulo, “Pobreza e Justiça”. Eleito para 
o Conselho Geral nesse Capítulo, as-
sumiu como Presidente da Comissão 
‘Pobreza e Justiça’ do Conselho, com 
os Irmãos Arturo Chávez, Luiz Silveira 
e Javier Terradillos e, em 1980, com 
Powell Prieur e Renato Cruz. Ele as-
segurou que o tópico se tornasse um 

140  Circulares dos Superiores Gerais Vol. XXIX, n. 7, p. 341.
141  Circulares dos Superiores Gerais. Vol. XXIX, n. 6, 30 de novembro de 1990.
142  O Irmão Charles comentou que foi um acontecimento muito significativo e inspirador para 

ele. Entrevistas idem. 

19. O Irmão Charles Howard, Superior geral, 
durante a visita realizada ao bairro La Paz. 
Bogotá, Colômbia (1989).
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dos principais focos de Conselho do Irmão Basilio e foi com satisfação que viu o 
Conselho estabelecer o Secretariado Social em 1977 com o Irmão Powell como 
Secretário Executivo.143 Charles defendeu o tema emergente em torno de “pobre-
za e justiça” no Instituto, e até mesmo na agenda lotada do Capítulo de 1985, 
assegurando a atenção ao tema. 

A questão foi aos poucos se tornando uma das prioridades Maristas no final da 
década de 1980, especialmente após a reunião decisva de Provinciais da América 
Latina em Chosica, Peru, em 1984. Sua participação na África Marista foi deter-
minante. Charles estava atento a tudo o que estava acontecendo nessas diferentes 
partes do Instituto e, de fato, era proativo em sua promoção por meio de palavras 
e de ações. Essa Circular continuou sendo a única inteiramente dedicada à dou-
trina social da Igreja e seu significado para os Irmãos Maristas.

O Irmão Charles não deixou de enfrentar a sutileza da questão. Para alguns 
irmãos, ele abordou um pouco provocativamente - talvez com um olho em par-
tes da Espanha ou da América Latina -- a promoção da doutrina social da Igreja 
é considerada pouco mais do que um «marxismo aguado».144 Mas ele desafiou 
todos os irmãos a considerar o tempo presente como um momento kairós: a mu-
dança geopolítica da ordem mundial, as grandes questões Norte-Sul e Leste-Oeste 
e o crescente compromisso da Igreja com a opção preferencial pelos pobres. Em-
bora a Encíclica Sollicitudo rei socialis (1987) de João Paulo II, escrita no vigésimo 
aniversário da Populorum progressio de Paulo VI, fosse o gatilho para a Circu-
lar de Charles, em que ele insiste que “nenhum Irmão Marista deve ignorar seu 
conteúdo”,145 o seu objetivo foi mais abrangente. Ele ampliou o seu tema e se 
tornou cada vez mais insistente em relação a ele: o Instituto -- e cada uma das 
Províncias -- precisavam reconhecer o que a verdadeira opção pelos pobres po-
deria representar.146 Não significava necessariamente o abandono das escolas e 
das obras apostólicas existentes -- embora alguma mudança pudesse ser julgada 
adequada - mas exigia que todos os irmãos mantivessem contato com os pobres 
e fossem evangelizados por eles. O Superior Geral destacou essa questão, que 
continuava sendo uma espécie de espinho e precisava ocupar lugar relevante no 
Instituto. A linguagem de dois Superiores Gerais se tornaria cada vez mais insis-
tente nesse sentido.

143  Um relatório detalhado do trabalho do Secretariado e da Comissão está em Relatório da Co-
missão de Pobreza e Justiça para o XVIII Capítulo Geral, setembro de 1985.

144  Circulares dos Superiores Gerais. Vol. XXIX, n. 6. p. 297.
145  Ibid. p. 297.
146  Ibid. p. 321ff.
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O Movimento Champagnat da Família Marista147

Pela primeira vez na história do Instituto, uma Circular do Superior Geral foi 
explicitamente dirigida a um público mais amplo do que simplesmente o dos ir-
mãos. “Queridos amigos” é a saudação que dá início à sétima Circular do Irmão 
Charles, publicada em 1991, e a mais longa. Foi também a mais traduzida, sem 
dúvida a mais profética e, mesmo considerando a retrospectiva de duas décadas, 
aquela que pode ser considerada não apenas “à frente de seu tempo”, mas tam-
bém definitiva no modo como os leigos são compreendidos dentro da família 
espiritual Marista até hoje.148 O Sínodo sobre os Leigos em 1987 e a subsequente 
Exortação Apostólica Christifideles laici de João Paulo II, no final do ano seguinte, 
provocou grande ímpeto e uma melhor definição das declarações do Vaticano II 
sobre o apelo universal à santidade e a natureza essencialmente missionária da 
Igreja. O Irmão Charles e pelo menos algumas partes do Instituto estavam bem 
atentos a isso, com Províncias, tais como as do Brasil, tendo realizado cursos lo-
cais intensivos de formação para leigos nas escolas Maristas desde os anos 1970 
e o Capítulo Geral de 1985 solicitado ao novo Conselho o desenvolvimento de 
algumas estruturas e orientações concretas para um movimento que se denomina-
ria “Família Marista”. Foi algo considerado como 

[… ] uma extensão do Instituto; é um movimento de pessoas atraídas pela 
espiritualidade de Marcelino Champagnat. Nesse movimento, membros afiliados, 
jovens, pais, colaboradores, ex-alunos e amigos aprofundam a espiritualidade do 
Fundador de modo que possam vivê-la e se deixar iluminar por ela.149 

Após o Capítulo, uma Comissão elaborou um Estatuto e um Plano de Vida 
(apresentados na Circular e discutidos em mais detalhes na Parte 4 deste livro). 
A novidade foi o uso por Charles do termo “espiritualidade do leigo Marista”.150 
Não foi, segundo ele, para ser entendido pelos irmãos como uma espécie de “vida 
religiosa diluída”,151 mas algo com valor próprio, complementar à espiritualidade 
dos Irmãos. Charles previu um processo de enriquecimento mútuo entre irmãos e 
leigos Maristas juntos e advertiu os irmãos para não assumirem o papel superior 
de «professor» nessa relação.

Quero enfatizar a importância desta partilha e da aprendizagem mútua; é uma 
experiência muito enriquecedora. 152

147  Circulares dos Superiores Gerais. Vol. XXIX, n. 7. 15 outubro1991.
148  Irmão Javier Espinosa em 2012 quando era Diretor do Secretariado dos Leigos, em FMS Men-

sagem, n. 42, p. 62.
149  Circulares dos Superiores Gerais. Vol. XXIX, n. 7. p. 380.
150  Ibid. p. 389.
151  Ibid. p. 387.
152  Ibid. p. 389.
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Uma contribuição específica que Charles aguardava era a das mulheres, aju-
dando os irmãos a apreciar Maria como uma leiga, ocupada com o trabalho diário 
e com a família e, acima de tudo, como discípula.

Vários aspectos do novo movimento se apresentam como sendo de suma im-
portância para Charles. Primeiro, foi essencial para Charles que o movimento 
fosse essencialmente apostólico; seus membros precisavam ter uma mentalidade 
apostólica e uma disponibilidade para se envolver pessoalmente em empreen-
dimentos apostólicos. A Circular finaliza fazendo referência à “nova evangeli-
zação”, promovida por Medellin e adotada por Paulo VI em Evangelii nuntiandi 
(1975) e João Paulo II na Encíclica Redemptoris missio (1990). De acordo com 
Charles, essa nova evangelização assumia diferentes necessidades para diferentes 
partes do mundo: na África, em seu segundo século de evangelização, a questão 
importante era a inculturação; na América Latina, a justiça e a paz; na Europa, 
a nova interação social e cultural do Ocidente e do Oriente; na Ásia, o diálogo 
com outras tradições religiosas.153 Para as obras Maristas engajadas no trabalho 
de evangelização nesses vários contextos -- em escolas e outras obras sociais, e 
em âmbito Provincial -, ficou claro que os leigos precisavam estar plenamente 
envolvidos:

Quando os leigos são acolhidos no coração de nossas instituições, quando 
participam em todos os níveis, nossas instituições podem ser uma expressão mais 
autêntica da Igreja.154

Ele reconheceu que alguns irmãos poderiam ficar aborrecidos tristes ou con-
fusos com essa mudança e essa partilha de responsabilidade, mas ele lhes pediu 
que considerassem isso como um dos sinais autênticos dos tempos e como um 
chamado da Igreja.155

Além de esperar que os membros do novo movimento fossem apostólicos, o 
Irmão Charles julgou ser essencial que estivessem em comunhão tanto com os 
irmãos quanto com a Igreja. E em terceiro lugar, é claro, o movimento necesitava 
ser inspirado por uma espiritualidade Marista. Espiritualidade, comunhão, missão 
- os três elementos constitutivos para o novo movimento. Eles permaneceram no 
cerne do discurso sobre leigos Maristas nos anos seguintes.

153  Ibid. p. 348.
154  Ibid. p. 373.
155  Ibid. p. 372.
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Espiritualidade Apostólica Marista156

A última Circular157 do Irmão Charles como Superior Geral foi conscientemen-
te uma comunicação significativa para seus irmãos. E constituiu sua própria raison 
d’être. Foi, de muitas maneiras, a culminância de uma trajetória do Instituto ue 
Charles Howard assumiu pessoalmente, pelo menos desde o Capítulo Geral de 
1976, conclamando os irmãos para uma maior integração de vida. 

Isso foi sintetizado no que veio a ser conhecido como o “Documento PAC” 
(Prière, Apostolat e Communauté). Em essência, esses eram os mesmos três temas 
que o Irmão Charles apresentara como as três dimensões da vida Marista em 
sua Circular sobre o Movimento Champagnat da Família Marista. Constituem, 
evidentemente, os três elementos de qualquer vida do discipulado cristão. Sua 
abordagem nessa Circular é, no entanto, um pouco mais abrangente, discursiva 
e multifacetada. Ele chega a seu tema a partir de uma variedade de ângulos - da 
perspectiva da espiritualidade, do chamado à missão, do prisma dos votos, me-
diante vários pontos de vista teológicos e espirituais, e, finalmente, com uma 
perspectiva para a qual ele sentia que deveria orientar o Instituto rumo ao futuro. 

Estas diferentes perspectivas refletem idéias-chave que surgiram a partir da 
experiência pessoal e institucional de Charles durante os últimos quinze anos, 
e antes disso: o espírito do período pósconciliar, mais particularmente o seu en-
tendimento aprofundado da missão e da Igreja; a renovação urgente da vida reli-
giosa, especialmente em sua conexão com o carisma original do Fundador, a sua 
dimensão apostólica como descrita no Perfectae caritatis e a reformulação da vida 
da comunidade; as novas Constituições como articulação da vida de um irmão 
hoje; sua experiência como Provincial, Conselheiro Geral e Superior Geral e as 
milhares de vidas dos irmãos com os quais ele tivera envolvimento próximo; e 
tudo isso explorado e refinado pelos inúmeros encontros e exercícios de discerni-
mento, particularmente o Capítulo Geral de 1985 e a Conferência Geral de 1989, 
em Veranópolis. O resultado é uma Circular que reflete sobre a “Espiritualidade 
Apostólica Marista” em dez capítulos, acrescida de um “apêndice”. 

156  Circulares dos Superiores Gerais, Vol. XXIX, n. 8. 25 de março de 1992. Um “Suplemento” 
dessa Circular foi lançado em julho do ano seguinte, escrito pelos Irmãos Pedro Huidobro e Marcelino 
Ganzaraín (Conselheiros Gerais) e Yves Thenoz (Secretário Geral), com base em suas apresentações na 
Conferência Geral, em Veranópolis em 1989. Embora não fosse incomum para o Irmão Charles incluir 
as contribuições de outros irmãos em suas circulares, houve uma certa novidade no suplemento no 
qual o Irmão Charles não deu nenhuma contribuição própria; mesmo a introdução foi escrita pelo 
Irmão Yves.

157  Tecnicamente, a última Circular foi um texto curto divulgado em setembro de 1992 convocan-
do o XIX Capítulo Geral de 1993. Além de algumas palavras sobre o tema do Capítulo, seu conteúdo 
é principalmente administrativo.
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Embora cada uma das onze seções tenha a sua própria lógica e integridade, 
o documento global é menos coeso ou monocromático. É mais um jardim com 
muitas flores, maior e mais rico do que poderia ser apreendido por um único es-
quema ou fórmula. Isso é amplificado pelo Suplemento de 1993, que abordou o 
tema a partir de ênfases diferentes, especificamente em torno da missão educativa 
dos irmãos e sua opção pelos pobres. Todas as catorze seções representam ensaios 
sobre o que significa espiritualmente ser um apóstolo Marista hoje. Cada uma é 
um estudo.

Um ponto-chave pode passar desapercebido, mas talvez seja o mais impor-
tante: no início da década de 1990, houve oportunidade para se descrever e ter 
o que se denominou «Espiritualidade marista». Nem sempre foi assim. Isso está 
entre os frutos mais destacados dos tempos de Basilio e Charles como Superiores 
Gerais e de sua liderança do Instituto nas décadas depois do Vaticano II. «Maristi-
cidade» era para ser vista antes de tudo como uma forma distinta e característica 
de responder a Deus no amor. Este é o ponto a partir do qual Charles começa 
sua Circular. Em seguida aborda a missão (durante bastante tempo), os votos, a 
oração, o amor, o discernimento, a comunidade e a vivência do mistério pascal. 
Ele finalmente deixa o leitor no mesmo lugar onde começa a Circular - nas novas 
Constituições. Para ele, esse documento é «a melhor resposta para a pergunta: O 
que é um Irmão Marista?”158

158  Ibid. p. 421 e p. 520.
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3. 

TEMAS DAS CIRCULARES  
DO IRMÃO BENITO

 

Por um quarto de século, os Superiores Gerais dos Irmãos Maristas tinham 
escolhido a Circular como um dos principais meios de exercer sua liderança e 
orientar as perspectivas e prioridades do Instituto -- uma circular a cada ano du-
rante o período do Irmão Charles e nada menos do que vinte e cinco, de várias 
extensões, da produção do Irmão Basilio. Ao Instituto não faltavam palavras. Mas 
os sucessores visavam diferentes objetivos. Apenas quatro Circulares foram publi-
cadas durante o período do Irmão Benito, uma delas -- a primeira - uma versão 
editada com palestras da Conferência Geral de 1997, enquanto uma outra - a 
terceira –, a convocação para o Capítulo seguinte. Cada uma das quatro é, no 
entanto, um documento bastante incisivo, escrito com firmeza e abordando com 
clareza propósitos e urgências. Essas Circulares foram escritas com uma mistura 
de profunda empatia, honestidade franca, inteligência aguda, fidelidade inaba-
lável, sábia experiência e um humanismo caloroso pelo qual o Irmão Benito era 
reconhecido. Deve-se notar, também, que durante o seu generalato, e em cum-
primento a um mandato específico do Capítulo de 1993, um novo e importante 
documento estava sendo escrito sobre a missão educativa Marista.

Caminhar em Paz, mas depressa159

O tema da Conferência Geral reunida em Roma no outono de 1997 teve como 
tema: Now! Ahora! Agora! Maintenant! O tom de Carpe Diem era óbvio, e isso seria 
um tom insistente na Circular do Irmão Benito. Foi também uma conferência reu-
nida sob a sombra melancólica das mortes violentas de não menos de onze irmãos 
na África -- Argélia, Ruanda e Zaire (agora República Democrática do Congo) -- nos 
anos anteriores, incluindo o Irmão Chris Mannion do Conselho Geral. Na verdade, 
a própria Conferência havia sido relutantemente transferida de Nairóbi para Roma 
por causa da contínua agitação africana, o que representou grande decepção para 
o Conselho e para os irmãos da África. 160 A tragédia desses eventos repercutiu em 

159  Circulares dos Superiores Gerais. Vol. XXX, n. 1. 8 de novembro de 1997.
160  O Irmão Jeffrey Crowe, que havia se tornado o Conselheiro Geral mais proximamente rela-

cionado aos irmãos de Ruanda e Zaire após a eclosão da guerra civil. Relatado em entrevista idem.
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todo o Instituto, mas afetou de modo especial o Superior Geral e seu Conselho.161 
Por isso, foi com uma confusão de sentimentos que os Provinciais e os membros da 
Administração Geral se reuniram para revisar os quatro anos desde o XIX Capítulo 
Geral e dar orientações para os quatro anos seguintes. O título da Circular de Benito 
– que em verdade era o seu discurso de encerramento da Conferência escrito para 
o último dia162 – cresceu organicamente a partir daí. Benito estava sempre próxi-
mo da realidade do Instituto, sensível ao seu pulsar e nunca se deixando enganar 
pela retórica que não combinasse com a experiência vivida. Sua primeira Circular 
apresentava uma visão geral de sua avaliação da condição do Instituto e os desafios 
necessários para se enfrentar nos últimos anos do século XX.

Em seu discurso de abertura, Benito se referiu à “presença da Cruz” nos qua-
tro anos anteriores por ocasião das mortes dos irmãos, vítimas de um “genocídio 
atroz”, que tinham “arriscado suas vidas” e “escolhido ficar”163, destacando o 
impacto sobre o Instituto como um todo:

Para muitos irmãos, essa experiência do martírio entre nós continua a ser um 
forte apelo do Senhor para ir para as “periferias”, para as “fronteiras”.164

161  Relatado em entrevistas gravadas com alguns membros do Conselho: Irmãos Seán Sammon 
(13 de maio de 2015); Gaston Robert (16 de maio de 2015); Jeffrey Crowe (9 de outubro de 2015); Luis 
García Sobrado (13 de outubro de 2015). 

162  Circulares dos Superiores Gerais. Vol. XXX, n. 1. p. 9
163  Ibid. n. 3.
164  Ibid. n. 4.

20. O Irmão Benito Arbués, Superior Geral, durante a visita à escola Marista de um bairro em 
Porto Velho (Brasil).
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Ao fazer essa declaração, ele introduziu um tema no discurso do Instituto, que iria 
permanecer e crescer, e por ocasião da segunda Assembléia Internacional da Missão, 
realizada em Nairóbi em 2014, central para a sua autocompreensão: a convocação 
para ir às periferias.165 Para Benito, o primeiro fruto disso foi a resposta animadora de 
mais de sessenta irmãos que se ofereceram para ir a Ruanda, em resposta à crise.

Em sua visão geral da condição do Instituto após a primeira rodada de visitas do 
Conselho Geral, Benito tinha motivos de esperança, mas também de preocupação 
com a vitalidade do Instituto. Embora houvesse muitos fatores que transmitiam 
energia à missão, à pastoral vocacional e à formação também havia fatores que 
contribuíam para enfraquecer ou bloquear tal vitalidade. Neste último caso, ele 
menciona quase vinte pontos fracos, incluindo questões como as grandes escolas 
e outros projetos que se tornaram encargos pesados, um baixo sentido de zelo 
apostólico e de mentalidade profética, o impacto da secularização e as exigên-
cias do trabalho, o modo de vida dos irmãos e um grande número de deficiências 
na formação.166 Embora ele relatasse algumas boas razões para se ter esperança, 
havia muita coisa que o preocupava, particularmente em algumas Províncias. Ele 
questionava a capacidade ou o posicionamento de algumas Províncias para de-
senvolver o tipo de discernimento e de conversão necessários. Ele compartilhava 
uma intuição particularmente preocupante de que em alguns lugares

no coração da comunidade há uma fé que é fraca, doente ou em crise.167

Uma crise de fé! Talvez nenhum Superior Geral desde o Irmão Francisco tenha 
sido tão incisivo. Tanto para Francisco como para Benito, a fé é que era a fonte e a 
característica mais autêntica do coração do Instituto; se ela não estivesse lá, todas 
as atividades dos irmãos significariam muito pouco. Ele questionava em particular 
o número e o tamanho das obras do Instituto: 

 Por seu número e pelo peso de responsabilidade imposto, sinto que obstruem 
e comprometem nossa capacidade de avaliar, discernir e, claro, de tomar decisões 
... Sinto que estamos esperando que os irmãos se renovem enquanto os coloca-
mos em situações que os sufocam e esgotam.168

É com esse pano de fundo que Benito retoma seu tema principal: refundação, 
e o que é necessário para empreendê-la. Para Benito, isso era espiritualidade.

Quando nosso Instituto se tornar uma “escola de espiritualidade evangélica 
autêntica” [Vita consecrata n. 93], teremos certeza de que estaremos no rumo da 
refundação.169

165  Essa intuição é de Irmão Richard Dunleavy, entrevista idem. Cf. também: Ao Redor do Fogo. 
Mensagem da II AIMM. Nairóbi, Quênia. 27 de setembro de 2014.

166  Circulares dos Superiores Gerais, T. 30, 1, 8 
167  Ibid. n. 10.
168  Ibid. n. 10.
169  Ibid. n. 13.
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Motivado profundamente pela Vita Consecrata, Benito incentiva os irmãos a 
retomar os documentos do XIX Capítulo e as palavras da Exortação Apostólica:

Propor novamente a iniciativa, a criatividade e a santidade dos Fundadores e 
Fundadoras, como resposta aos sinais dos tempos visíveis no mundo de hoje. 170

Ele cita João Paulo II, que pediu fidelidade criativa aos Fundadores, como base 
de qualquer refundação, um termo que ele considera emergindo mais fortemente 
desde o início da década de 1990 como uma evolução da “renovação” e “aggior-
namento” da década de 1960. Ele prossegue:

Refundar é reorientar de modo eficaz o Instituto, de acordo com as intenções 
e as intuições do Fundador ... Significa recuperar os elementos que dão origina-
lidade ao carisma, para torná-los relevantes para o período atual da história e os 
diferentes contextos culturais em que o Instituto se encontra ... para empreender 
projetos mais fieis ao espírito e à vontade de nosso Fundador. Precisamos nos li-
vrar de tudo o que nos afasta da fidelidade, mesmo que o que estejamos fazendo 
possa ser bom e plausível para determinado setor da sociedade.171

As três “constantes” desse discernimento seriam: os pobres -- os Montagnes de 
hoje; uma prontidão a transcender as fronteiras; e uma espiritualidade com maior 
envolvimento no mundo. 172 E acrescenta o envolvimento dos leigos e o reconhe-
cimento de seus dons.

Era uma abertura provocativa da Conferência Geral. Após três semanas juntos, o 
Irmão Benito retorna aos mesmos temas, talvez com mais força. Novamente ele en-
fatiza o elemento fundacional da espiritualidade e apoia a continuação das redes de 
Espiritualidade Apostólica Marista estabelecidas após o XIX Capítulo como forma de 
encorajá-la.173 Ele expõe sua convicção de que as esperanças do Capítulo seriam rea-
lizadas quando as Províncias tomassem a decisão de “morrer para algumas coisas” 
e deixá-las nas mãos dos leigos. Ele cita a abordagem da “tutela” para a governança 
permanente das escolas Maristas na França como exemplo de como isso poderia ser 
na prática. Para evitar que tais decisões fossem fatais, Benito sugeriu:

manter as obras, incapazes de submetê-las à avaliação e ao discernimento 
evangélicos, justificando tudo a partir da posição de inércia ou temor, no final tra-
rá a morte espiritual dessas obras e, possivelmente, a morte do entusiasmo pelas 
vocações apostólicas masculinas de irmãos ou leigos. 174

O Irmão Benito conclamou então seus irmãos a uma radicalidade evangélica, 
algo que emergeria na segunda metade de seu mandato.

170  Ibid. n. 12 (citando Vita consecrata, n. 37).
171  Ibid. n. 16-17.
172  Ibid. n. 19.
173  Ibid. n. 30.
174  Ibid. n. 32.
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Fidelidade à Missão em Situações de Crises Sociais175

A finalidade da segunda Circular do Irmão Benito era dupla e bastante espe-
cífica: em primeiro lugar, descrever brevemente as três prioridades que o Conse-
lho Geral havia estabelecido no período de 1998 a 2001 e, em segundo lugar e 
principalmente, propor algumas reflexões sobre o martírio de irmãos, em especial 
sobre aqueles que haviam morrido desde 1994. Quanto ao primeiro ponto, Benito 
indica que os Conselheiros deveriam enfocar: o acompanhamento dos Provinciais 
e Superiores de Distrito na implementação dos temas da Conferência Geral ante-
rior; reflexões mais profundas e tomadas de decisões a respeito de reestruturação; 
e a preparação para o Capítulo Geral. Cada um desses pontos deveria ser empre-
endido a partir da perspectiva da refundação.176

Quando ele retoma o tema das recentes onze mortes, manifesta uma profunda 
tristeza na Circular. A perda foi profundamente sentida. Os fatos de cada acon-
tecimento são retomados e há, inevitavelmente, uma reflexão sobre o papel que 
um Superior deveria assumir em tais situações e os processos de discernimento 
seguidos com esses irmãos – tanto os próprios quanto os de seus superiores. Ele 
reflete longamente, prova da dimensão do impacto que essas mortes provocaram 
nele, no seu Conselho e no Instituto. Embora Benito use uma lente teológica e 
missiológica para as tragédias, seu sofrimento pessoal fica evidente a cada pá-

175  Circulares dos Superiores Gerais. Vol. XXX, n. 2. 8 de maio 1998.
176  Ibid. p. 64-65.

21. O Irmão Benito Arbués, Superior Geral, diante dos túmulos dos quatro Irmãos mortos em 
Bugobe.
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gina. É uma tristeza partilhada com todo o Instituto e ampliada pela inclusão de 
um anexo com o depoimento escrito de alguns irmãos e outros testemunhos de 
primeira mão sobre o compromisso e o sacrifício dos nossos mártires.

O Irmão Benito coloca as mortes desses irmãos no contexto de uma história de 
martírio no Instituto que remonta à morte do irmão Jacinto nas Ilhas Salomão em 
1847. Desde então, 203 outros irmãos foram assassinados como resultado de sua 
missão e sua identidade como irmãos. Seus nomes estão incluídos, e com desta-
que entre eles, é claro, aqueles mortos na Guerra Civil Espanhola. Os problemas 
na Argélia e na região dos Grandes Lagos em 1994, bem como os acontecimentos 
de Bugobe-Nyamirangwe em 1995-96, são descritos e Benito acrescenta outras 
situações nas quais os irmãos permaneceram em missão em situações perigosas 
de agitação social, tais como em Chiapas (México) e Bouganville (Papua-Nova 
Guiné).177 É preciso ser um santo, alguém extraordinário para escolher estar ou 
permanecer em tais situações? Fizeram essa mesma pegunta a Benito dias antes 
do assassinato dos quatro irmãos em Bugobe: 

Minha resposta foi – e seria a mesma agora: “Eles eram irmãos comuns, assim 
como eu e você.”178

E acrescentou que as vidas desses irmãos nos mostram como procurar Deus 
entre os sofredores, os fracos e os pobres. 

Tudo isso reforça minha convicção de que é o Espírito do Senhor que nos leva 
às áreas de fronteira, às periferias. Ele está continuamente nos incentivando a sair 
de nós mesmos e centrar nossa existência em Deus. É precisamente essa busca 
por Deus que nos coloca face a face com o outro, a serviço do nosso próximo, 
especialmente onde há abandono e morte. A experiência de Deus é radicalmente 
vinculada à partilha da dor e da tristeza. O amor é o princípio e o fim da experi-
ência de Deus.179

A reflexão do Irmão Benito conduz a quatro pontos sobre a vocação de um ir-
mão: em primeiro lugar, que é dinâmica e deve sempre estar disponível para ouvir 
e renunciar; em segundo, a chamada ou a inspiração vem sempre pela mediação 
dos outros; em terceiro, envolve uma ligação com o mistério Pascal e um testemu-
nho a Jesus como Senhor da Vida e, em quarto, que isso representa um apelo para 
ser vivido como dom e graça.180

177  Em Chiapas, o estado mais ao sul do México e com uma grande população indígena, o Exér-
cito Zapatista de Libertação Nacional estava ativo, especialmente em meados dos anos 1990. Bou-
gainville é uma grande ilha da Província de Papua Nova Guiné e o lugar de uma guerra civil entre o 
governo nacional e o Exército Revolucionário de Bougainville desde o início da década de 1990. Em 
ambas as regiões, os irmãos tinham comunidades.

178  Circulares dos Superiores Gerais. Vol. XXX, n. 2. p. 93
179  Ibid. p. 93-94.
180  Ibid. p. 100-01.
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Convocatória para o Capítulo Geral181

Na Circular solicitada ao Irmão Benito, doze meses antes, para a convoca-
ção do Capítulo Geral seguinte, ele atende às questões administrativas e técnicas 
formais que precisavam ser incluídas, mas aproveitou a oportunidade para des-
tacar alguns pontos históricos e atuais do contexto para o Capítulo. As dezesseis 
páginas são instrutivas. Após oferecer algumas ideias sobre a importância desse 
Capítulo para a Igreja, para celebrar a fidelidade de Deus e dos irmãos, um tempo 
para se abrir ao Espírito e discernir o caminho a seguir, e sobre a coincidência de 
terem, os quatro Institutos Maristas, seus Capítulos no mesmo ano de 2001, ele 
volta a fazer um comentário sobre os últimos quatro Capítulos desde a convoca-
ção do Vaticano II.

Para Benito havia imperativos claros surgidos desses Capítulos, questões como: 
a necessidade de definir mais claramente o entendimento do Instituto sobre a  
espiritualidade Marista, incluindo unidade e integração nas vidas dos irmãos; a 
identidade e a missão do irmão hoje; a reorientação de prioridades apostólicas em 
favor dos pobres; uma nova forma de exercício e animação do governo geral; a 
pastoral vocacional e a melhoria da formação inicial; inculturação; discernimento 
e conversão; abertura aos leigos; a assimilação das novas Constituições; refun-
dação.” Ele questionou por que os mesmos temas continuam sendo propostos 
seguidamente182 e citou a advertência do Irmão Basilio aos capitulares de 1985, 
quando “mencionou as evidentes divisões entre o que nossos documentos dizem 
e o mundo da realidade.”183 Benito confirma o seu antecessor: 

[Essas questões] continuam a ser um desafio e um ponto sensível para a vitali-
dade do Instituto ... Apesar da clareza dos nossos documentos, quando se trata de 
colocá-los em prática, obstáculos sempre parecem surgir.184 

Embora reconhecesse que essas questões não geravam tanta controvérsia como 
no passado, elas continuavam sem solução. Ele estava preocupado por achar que 
a diminuição da controvérsia poderia vir da fraqueza ou do cansaço. Ele citou 
cinco exemplos:

a. Desejar estar perto dos jovens, mas mantendo os irmãos em funções e pa-
péis administrativos que os removem do contato direto com a juventude.

b.  Aceitar o apelo para evangelizar e ser evangelizados pelos pobres, mas 
seguindo um estilo de vida marcado pelo conforto e bens de consumo de 
luxo.

181  Circulares dos Superiores Gerais, Vol. XXX, n. 3. 1 de setembro de 2000.
182  Ibid. p. 138.
183  Ibid. p. 134.
184  Ibid. p. 138.
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c.  Desejar viver em comunidades humanas abertas e fraternas, mas mantendo 
um rigor e uma formalidade de estruturas em que ser homens de Deus e de 
Maria não parece evidente.

d.  Ser consagrados para a missão, embora presos a Instituições que poderiam 
ser competentemente executadas por leigos, e assim «semear as sementes 
para mais uma crise de identidade».

e.  Interesse e esforço na pastoral vocacional, mas mantendo a ambiguidade e 
a confusão de finalidade.185

O Irmão Benito deixou seus leitores refletirem sobre a questão que precisava 
ser respondida não apenas pelo Capítulo, mas por cada irmão em seu próprio 
coração: “Por qual motivo e para qual finalidade ser irmão hoje?” Para enfatizar 
esse ponto, ele inseriu uma tabela que mostrava uma queda geral nas primeiras 
profissões durante a década anterior de 28,5%, sendo que as três regiões com 
maior perda eram aquelas que tinham sido as tradicionalmente mais férteis para 
novas vocações: Europa, com exceção da Espanha, (-67,6%), Oceania (-57%) e 
Espanha (-43,6%).

A Propósito de Nossos Bens186

Assim como o Irmão Charles deixara um tema caro ao seu coração para ser 
tratado em sua última Circular, assim fez o Irmão Benito. “Durante algum tempo” 
ele se preocupara com “os critérios relativos ao uso material dos bens materiais 
e o modo como eram administrados.”187 Esse era, é claro, um tema que Benito 
tinha abordado mais de uma vez durante seu período como Superior Geral, mais 
notadamente na Conferência Geral de 1997. Era um tópico que atingia o âmago 
da vitalidade do carisma de Marcelino no Instituto e, portanto, da refundação.188 
Ele reconhecia, todavia, que era um assunto sobre o qual não existia unanimi-
dade.

Entre os irmãos, nem em seu próprio Conselho, tendo refletido durante duas 
sessões plenárias, não chegando a pleno consenso.189 Benito também admitiu 
que havia uma variedade de entendimentos e acordos em torno do significado 
de pobreza no Instituto em seus diversos contextos culturais. Pode-se argumentar, 
evidentemente, que outros valores do Evangelho poderiam ser usados como cri-

185  Ibid. p. 139-41.
186  Circulares dos Superioesr Gerais. Vol. XXX, n. 4. 31 de outubro de 2000.
187  Ibid. n. 1.
188  Ibid. p. 5.
189  Ibid. n. 5.
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térios evangélicos – virtudes como misericórdia, alegria, reconciliação, liberta-
ção, auto-sacrifício, paz, integridade, cura e compaixão -- cada um plenamente 
evidente no Evangelho. Mas o Irmão Benito não se referiu a esses, permanecendo 
bastante firme em sua convicção de que o imperativo evangélico da solidarieda-
de era fundacional e central, uma visão que julgava consistente com aquela de 
Charles Howard antes dele, e com a do Artigo n. 167 das Constituições. 

A Circular se referia ao uso evangélico dos bens em âmbito institucional, tan-
to para trabalhos individuais como para unidades administrativas, mais do que 
no nível pessoal do irmão. Benito considerava importante que as Províncias ava-
liassem suas políticas referentes à capitalização,190 algo que Charles também de-
fendeu no Capítulo de 1985. Ele sugeriu o modo inadequado como isso ocorria 
em algumas Províncias, cuja confiança no rendimento de investimentos mais do 
que nos salários pode levar a um “estilo de vida burguês” que não é consistente 
com a vida consagrada ou mesmo com o Evangelho. Baseando-se em Perfectae 
caritatis e Vita consecrata, e mais especificamente em Sollicitudo rei socialis e 
na Circular de Charles sobre essa encíclica, Benito orienta os irmãos a observar 
artigos específicos das Constituições, como n.32-34, n.83, n.156 e n.159.191 De 
volta ao assunto que apresentou na abertura da Conferência Geral, era negativa-
mente crítico de instituições que ele via gastar altas quantias ou assumir débitos 
para incrementos desnecessários em melhorias das instalações e se perguntava 
novamente porque não havia “qualquer estratégia” para as Províncias saírem 
desses lugares.192

A paixão e a força da convicção do Irmão Benito saltavam das páginas dessa 
Circular. “Cada página do Evangelho,” escreveu, “fala de solidariedade.” Ele via 
a solidariedade como a base do Evangelho. Era, portanto, um imperativo para 
a Província avaliar a missão de suas escolas e o estilo de vida dos irmãos sob 
essa luz.193 Ele propôs alguns meios e critérios concretos sobre isso: a separação 
entre as entidades financeiras e legais das escolas e as comunidades dos irmãos; 
as escolas deveriam trabalhar para a sua transformação no que dizia respeito à 
solidariedade, mais do que se tornarem maiores e melhores; as escolas deveriam 
incluir estudantes com mais necessidades; deveriam manter a prestação escolar 
a mais baixa possível; deixar suas instalações disponíveis para os pobres; e en-
volver a comunidade local e o corpo docente nas decisões sobre esses assuntos. 
Ele sugeriu que cada comunidade deveria ter um padrão de vida alinhado à me-
tade inferior do nível sócio-econômico do país em que estava localizada.194 Ele 
foi inequívoco em vincular a revitalização do carisma e da refundação com, em 

190  Ibid. n. 7 e n. 26.
191  Ibid. n. 7.
192  Ibid. n. 11.
193  Ibid. n. 15-16.
194  Ibid. n. 14 e n. 26.
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primeiro lugar, uma disposição para “modificar e redirecionar as obras, ou até 
mesmo retirar-se delas” e, em segundo, “viver com mais simplicidade junto aos 
pobres e à juventude à margem da sociedade.”195

A mensagem da Circular foi incluída na agenda do já próximo Capítulo Geral 
e fez com que o “uso evangélico dos bens materiais” se tornasse uma das princi-
pais prioridades do Conselho Geral seguinte.

195  Ibid. n. 28.
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4. 

TEMAS DAS CIRCULARES  
DO IRMÃO SEÁN

O décimo primeiro sucessor do Fundador era, como ele próprio admitia, al-
guém à vontade com a caneta. O Irmão Seán apreciava escrever.196 E, no consenso 
geral, fazia-o bem. Reconhecendo isso, o Irmão Benito pediu a Seán, quando 
Vigário Geral, para escrever uma nova curta biografia de Marcelino para coincidir 
com a canonização, em 1999197, uma publicação que se tornou extremamente 
popular em todo o mundo Marista. Com isso, e com uma série de outros livros 
e artigos que escrevera nas décadas de 1980 e 1990 sobre tópicos abrangendo 
pastoral, psicologia, vida religiosa e espiritualidade, Seán utilizou as suas Circu-
lares e outras obras como Superior Geral com habilidade e objetividade. Ele viria 
a escrever cinco obras categorizadas formalmente como “Circulares” e uma série 
de outras cartas e artigos substanciais, muitos dos quais impressos e publicados. 
Nesta parte, serão levadas em consideração as quatro circulares principais: três 
sobre cada um dos três elementos da vida consagrada - espiritualidade, comuni-
dade e missão - e a última sobre Maria. Foram planejadas dessa forma desde o 
início e distribuídas ao longo dos anos de seu mandato. 198

O estilo do Irmão Seán é envolvente e acessível, com a clareza e a simplicida-
de de um bom professor que domina o assunto. Suas cartas são cuidadosamente 
estruturadas e sequenciais. Ele geralmente começa cada parte com uma história 
ilustrativa, muitas vezes baseada em sua própria cultura; líderes religiosos e na-
tivos americanos parecem figurar com frequência. Ele escrevia tendo o leitor em 
mente. Com uma experiência profissional em história e, especialmente, psicologia 
clínica, ele intuitivamente procurava incluir tanto a perspectiva contextual quanto 
a experiência vivida de pessoas reais em sua abordagem de qualquer tema sobre o 
qual ele estivesse escrevendo. Embora, no momento da sua eleição como Vigário 
Geral em 1993, ele tivesse uma experiência bastante limitada dos irmãos e das 
realidades do Instituto fora de seu próprio país,199 no período em que ele passou 

196  Irmão Seán, entrevista idem.
197  Foi intitulada, como um eco do tema do ano da canonização, Um Coração sem Fronteiras, 

Vida e Missão de Marcelino Champagnat, e foi publicada em vários idiomas. Infelizmente, por causa 
dos custos, uma parte substancial do texto original foi retirada da primeira edição. Uma edição poste-
rior, com o texto integral restaurado e outros itens revisados, foi publicada pelo Irmão Seán em 2014, 
tanto em papel e como um e-book.

198  Irmão Seán, entrevista idem.
199  Irmão Seán, entrevista idem. Nessa ocasião, contudo, o Irmão Seán tivera a experiência como 

Provincial e Presidente da USA Conference of Major Superiors of Men (CMSM).
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a escrever como Superior Geral ele já acumulara um conhecimento considerável 
de ambos. Isto ficou evidente em cada Circular, fundamentando suas reflexões e 
convicções nas vidas dos irmãos. Em um método que lembra o do Irmão Charles, 
ele permeava suas Circulares com uma série de perguntas de reflexão adequadas 
para qualquer uso individual ou comunitário. É um professor, e buscava suscitar 
envolvimento e aprendizagem.

Uma Revolução do Coração – A espiritualidade de Marcelino e 
uma identidade contemporânea para os Irmãozinhos de Maria200

A identidade do irmão seria um tema recorrente durante o período do Irmão 
Seán como Superior Geral e é nessa Circular que ele dá início. Ele o vincula a ou-
tros temas sobre os quais ele frequentemente havia falado e escrito: a renovação 
da vida e da espiritualidade religiosa. 

A urgente tarefa de formar uma identidade nova e atraente para o nosso Insti-
tuto nos acompanha desde o encerramento do Vaticano II e precisa de solução.201

Ele prefere o termo “espiritualidade de Marcelino” do que “Espiritualidade Apos-
tólica Marista”,202 e raramente fala dos “Irmãos Maristas”, usando ao invés o título 
mais antigo de “irmãozinhos de Maria” ou, muitas vezes, “irmãos de Marcelino”. 
A identidade desses irmãos seria determinada por sua resposta a esta “questão es-
piritual central”: A quem ou a que entregamos nossos corações?” Responda a isso, 
escreve Seán, e tudo o mais se encaixa: a imagem do século XXI de Maria, a opção 
preferencial pelos pobres, clareza em torno da comunidade e pastoral, a identifica-
ção com o Montagnes de hoje, e assim por diante.203

Ele não foi o primeiro Superior Geral a começar suas reflexões sobre a condi-
ção do Instituto comentando a magnitude da transformação da época presente, 
mas o foco específico de Seán é a mudança substancial que isso significa para o 
modo como a vida religiosa é compreendida e vivida: 

Vivemos uma época na história em que ocorre uma transição paradigmática 
em nosso modo de vida204

Ele é cuidadoso, no entanto, ao reconhecer que a pespectiva de um irmão 
sobre essa mudança seria influenciada pela idade: aqueles que conheceram a 
vida religiosa antes do Concílio seriam diferentes daqueles (como ele próprio) 

200  Circulares dos Superiores Gerais, Vol. XXXI, n. 1. 6 de junho de 2003.
201  Ibid. p. 7.
202  Ibid. p. 24.
203  Ibid. p. 11.
204  Ibid. p. 20.
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que vieram no rescaldo do Concílio, diferentes também daqueles para os quais 
o Concílio é a história de outras pessoas e que olham mais para as referências à 
vida religiosa dos anos 1990 do que dos anos 1960. E nessa década eles podem 
muito bem se confundir quando procuram referências para identificar o que era 
um religioso, o que realizava em seu apostolado, como vivia em comunidade ou 
o que o distinguia. Depois de quatro décadas de busca, argumenta Seán, já era 
tempo do Instituto ter chegado a um acordo sobre o que exatamente valorizava e 
amava sobre seu modo de vida e missão.

 Seán situa sua pesquisa nos contextos teológicos, eclesiais e culturais desses 
períodos: a reformulação bastante incompleta da vida religiosa em Perfectae cari-
tatis, pelo menos em contraste com o modo como Lumen gentium reposicionou e 
fortaleceu o laicato (uma inadequação corrigida em grande parte por Vita conse-
crata); o crescimento e o impacto do secularismo, consumismo, pós-modernismo 
e novos entendimentos sobre psicologia e sexualidade. Mas em tudo isso, a partir 
do Capítulo de 1967, Seán observa que havia duas constantes: que a vida do 
irmão deve abranger e integrar os três elementos da oração, apostolado e vida 
comunitária; e o lugar central que a espiritualidade de Marcelino precisava ter na 
construção de qualquer identidade do irmão.205 Nessa proposta ele é visivelmente 
coerente com seus três predecessores.

Há três elementos constitutivos da espiritualidade de Marcelino – um concei-
to que para Seán é sinônimo de espitualidade Marista – de que os Irmãozinhos 
de Maria de hoje precisaram se apropriar. Ele os apresenta com uma linguagem 
levemente diferente nas diversas partes da Circular, mas é essencialmente a mes-
ma ideia. No início do documento, ele identifica três ideias-chave que constam 
do Testamento Espiritual do Fundador: sua confiança na presença de Deus em 
sua vida diária; sua devoção a Maria e confiança em sua proteção; humildade e 
simplicidade.206 Na terceira parte da Circular, dedicada especificamente a descre-
ver a espiritualidade de Marcelino, ele a apresenta como “encarnada, mariana e 
transparente”.207 É encarnacional por estar centrada no coração da vida cotidiana, 
tendo um sentido permanente da presença de Deus na realidade diária e uma 
confiança inabalável nessa presença. O elemente mariano, sugere Seán, precisa 
ser central para os irmãos de hoje como era para Marcelino, mas também precisa 
se beneficiar das perspectivas teológicas contemporâneas de Maria e no que po-
deria significar o modo de ser de Maria para eles. Ele retomaria esse importante 
tema em sua última Circular. Transparência, finalmente, é um outro modo de se 
falar do que Seán denomina “as singelas virtudes” da humildade e simplicidade, 
como atitudes em relação a Deus e às outras pessoas. É sobre sinceridade e des-
pretensão, franqueza e ausência de duplicidade no amor e no serviço. 

205  Ibid. p. 37 e p. 7.
206  Ibid. p. 24-25.
207  Ibid. p. 50.
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O que um irmão faz com sua paixão é, para Seán, o insight mais revelador de sua 
espiritualidade. Paixão é a parte íntima de sua espiritualidade, que é muito mais “um 
fogo perene que deve arder em nós do que uma subida vertiginosa na escada das 
virtudes.”208 Para Marcelino, essa paixão era vivida no relacionamento com Jesus, a 
quem “ele via como o centro de sua vida”. Seán recorda aos irmãos que esse era o 
mesmo apelo do XX Capítulo Geral. É um relacionamento que, como para Marceli-
no, deve ser construído com o tempo, gradualmente, permitindo que Jesus assuma o 
controle e dê a liberdade de nos amar como ele quer.209 Assim sendo, o que impede 
isso de acontecer, pergunta Seán? Não há nada de novo aqui, sugere ele: o Irmão 
Basilio foi o primeiro a propor que os irmãos eram conhecidos muito mais por seu 
trabalho do que por sua oração, e talvez esse ainda fosse o caso. O trabalho e o 
ativismo constituem o impedimento mais comum à dedicação do tempo necessário 
para se desenvolver e amadurecer no relacionamento espiritual com Jesus.210

O Irmão Seán fica mais rigososo e desafiador sobre esse tema à medida que 
sua Circular caminha para a conclusão, e agindo assim faz referência a um mal-
-estar que parece caracterizar o Instituto no início do século XXI: uma atenção 
inadequada dos irmãos a suas vidas espirituais. “Há anos”, ele escreve, “discuti-
mos a necessidade de oração pessoal e nossas falhas nessa área” e ainda assim era 

208  Ibid. p. 47.
209  Ibid. p. 49.
210  Ibid. p. 61-62.

22. O Irmão Seán Sammon, Superior Geral, em Nairóbi, com Irmãos jovens durante sua visita, 
em 2006. 
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uma das duas principais justificativas que os irmãos apresentavam para solicitar 
dispensa dos votos.211 

A identidade do irmão precisa ser definitivamente uma identidade espiritual. 
A vitalidade e o futuro do Instituto dependem dos irmãos viverem isso. Ele ressal-
ta que todas as congregações que renasceram com sucesso durante sua história 
compartilharam isso: uma mudança profunda de coração e centralidade em Jesus 
Cristo. Ele faz então algumas sugestões simples e práticas para a oração comuni-
tária e pessoal.

Embora a mensagem do Irmão Seán seja apresentada em termos desafiado-
res – como o fizeram os Irmãos Benito e Charles antes dele – ele é, como eles, 
também encorajador e rápido para apontar os meios e exemplos que os irmãos 
em todo o Instituto estão vivendo com alegria e proficuidade os imperativos que 
ele descreveu. 

Maravilhosos Companheiros –  
A vida comunitária dos Irmãozinhos de Maria 212

O contexto e a finalidade da segunda Circular do Irmão Seán são os mesmos 
que na anterior: a importância crítica para os irmãos de serem claros sobre a cons-
tituição de sua identidade como religiosos irmãos hoje e os irmãos que Marcelino 
Champagnat desejaria que fossem. Novamente, o Superior Geral fundamenta sua 
discussão na realidade vivida no Instituto e lhe traz perspectivas das Constituições 
e documentos do Capítulo, bem como da teologia, espiritualidade, psicologia e 
outras ciências sociais contemporâneas. 

A vida comunitária é um tema que ele descreve como “urgente para o nosso 
Instituto hoje”. É urgente, diz ele, porque, como as vidas espirituais dos irmãos, se 
a experiência de vida comunitária morrer ou diminuir na vida dos irmãos ou eles 
venham a se sentir solitários, então o mesmo acontecerá com o Instituto: 

... a nossa missão marista e o nosso modo de vida morrerão naquelas Provín-
cias e Distritos em que um número significativo de Irmãos estiver vivendo em total 
independência — ou quase total – se considerarmos a mínima interação que esses 
irmãos estiverem estabelecendo com os outros membros da comunidade.213

Embora Seán reconheça que há muita riqueza na vida comunitária do Insti-
tuto, algo honrado e celebrado desde os tempos de Marcelino, e que há muitas 
experiências de vida mútua de homens alegres, generosos e piedosos -- como 

211  Ibid. p. 62.
212  Circulares dos Superiores Gerais, Vol. XXXI, n. 2. 25 de março de 2005.
213  Ibid. p. 42.
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no caso do comentário do irmão, de quem pediu emprestado o título da Circu-
lar – ele também fica “preocupado” pelas situações de irmãos vivendo isolados, 
literalmente ou de fato, mesmo vivendo sob o mesmo teto com outros confrades. 
Ele relata a solidão que alguns irmãos sentem e outras fontes de dificuldade na 
comunidade, como irritabilidade, ativismo, sofrimento, desapontamentos e o en-
frentamento de comportamentos disfuncionais. Ele pergunta o que tem de ser 
apresentado aos irmãos para “formar e nutrir um coração amoroso”, que é real-
mente a base da vida comunitária saudável.214

Seán analisa brevemente a rica teologia da comunidade que as Constituições 
propõem, um ideal de seis dimensões que é ao mesmo tempo trinitário, maria-
no, espiritual, apostólico, humano e evangélico. Seria importante que os irmãos 
aproveitassem a riqueza dessas aspirações teológicas. Ressalta, no entanto, que 
comunidade não é vivida abstratamente e que há fatores culturais, geracionais e 
psicológicos em jogo, e as realidades das exigências de compromissos pastorais 
dos irmãos que fizeram a encarnação desses ideais problemáticas para muitos 
deles. A resposta a esses problemas não vai ser encontrada valendo-se dos remé-
dios que podem funcionar para grupos de terapia, famílias ou grupos de trabalho 
profissionais que se encontram em grupos para fins funcionais -- porque uma 

214  Ibid. p. 11-12.

23. O Irmão Seán Sammon, Superior Geral, em sua visita ao México por ocasião do Conselho 
Geral ampliado, celebrado em Guadalajara, México (2006).
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comunidade religiosa é essencialmente diferente de cada um deles; ela é formada 
em bases diversificadas.215 Há lições a serem aprendidas de como os grupos são 
formados como podem auxiliar a construção da comunidade, propondo maneiras 
de construir a comunidade: integrando-se para resolver as diferenças, para esta-
belecer normas e ser irmãos uns dos outros.

O papel do superior local é fundamental para a formação do tipo de comu-
nidade característica dos irmãos de Marcelino. Seu papel é triplo, faça ele isso 
sozinho ou com ajuda de outros: entrevistando seus irmãos, animando a oração 
da comunidade e se reunindo com eles. Seán apresenta outros aspectos dos traços 
distintivos de uma comunidade marista, e faz isso sem perder de vista os desafios 
que ela pode trazer, por exemplo, a presença na comunidade de pessoas muito 
difíceis. Uma comunidade de irmãos saudáveis, na tradição de Marcelino, teria as 
seguintes qualidades: a oração em conjunto, incluindo a Eucaristia; habilidades 
interpessoais básicas; senso de humor; preocupação ativa com os outros; um espí-
rito de reconciliação e de perdão. 216 O amor vai sustentar tudo isso. Então, propõe 
Seán, haverá comunidades onde os irmãos podem crescer em humanidade e no 
discipulado cristão e serem estimulados à missão.217

Tornar Jesus Cristo conhecido e amado.  
A Vida Apostólica Marista hoje218

Diante de tudo o que o Irmão Seán escreveu sobre as armadilhas do ativismo, 
há pelo menos um toque de ironia - certamente não intencional – pelo fato de 
sua Circular sobre o apostolado ter sido a mais longa das três dessa série. Também 
é interessante notar que esta Circular foi traduzida em mais línguas do que as 
outras. Mas para ser justo, ninguém discordaria do Irmão Seán de que “a missão 
está no coração de nossa identidade como irmãos”, e é com essa questão -- uma 
exploração da identidade essencial de um irmão de Marcelino -- que ele está 
principalmente preocupado.

Uma das principais preocupações dessa Circular, sem dúvida o foco princi-
pal de Seán, é um tema que - com a possível exceção da formação inicial – ele 
considera ter causado mais discussão e divergência no Instituto durante décadas. 
A questão era decidir com quem e onde os irmãos deveriam servir e qual seria o 
foco de suas obras apostólicas.219 

215  Ibid. p. 33-35 
216  Ibid. p. 62-67.
217  Ibid. p. 70.
218  Circulares dos Superiores Gerais. Vol. XXXI, n. 3, 6 de junho de 2006.
219  Ibid. p. 14.
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Pois o foco apropriado do apostolado dos irmãos seria o pobre.

O Irmão Seán propôs três aspectos essenciais do apostolado dos irmãos, cen-
trando fortemente seu argumento no carisma e nas intuições de Marcelino: em 
primeiro lugar, que se tratava de tornar Jesus Cristo conhecido e amado e que as 
instituições educacionais fossem locais particularmente privilegiados e eficazes, 
mas não exclusivamente, de realizar isso; em segundo, ele estava preocupado 
principalmente com os jovens; e, em terceiro, que era dirigido especificamente 
às crianças e jovens pobres e marginalizados.220 O terceiro aspecto era controver-
tido. Ele observou que havia profundas divisões sobre essa questão no Instituto, 
especialmente no que diz respeito ao lugar permanente das instituições existen-
tes.221 Ele se perguntava, no entanto, se algumas Províncias e Distritos não tinham 
simplesmente evitado uma reflexão séria sobre o assunto ou redefinido o conceito 
“pobre” para adequá-lo a si. Este ponto de vista de Seán é aparentemente mais 
contundente do que o de Benito, que parece ter permitido mais espaço para a 
contribuição das instituições existentes, transformadas em lugares para formar os 
jovens na e para a solidariedade. Como Benito, no entanto, e de fato Basilio e 
Charles, Seán defende o discernimento evangélico das obras que as Províncias 
propuseram realizar, algo afirmado fortemente pelo XX Capítulo Geral. Ele ques-
tionava se tinham sido promovidas análises ou ações adequadas no Instituto.

Sejamos honestos. Como Instituto, estivemos discutindo estas questões duran-
te quase meio século.222

220  Ibid. p. 32-33.
221  Ibid. p. 58.
222  Ibid. p. 80.

24. O Irmão Seán Sammon, Superior Geral, durante o Encontro do Conselho Geral com jovens 
do Brasil e Cone Sul, em Luján, Argentina (2008).
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O tempo estava amadurecido para “medidas ousadas” junto aos marginali-
zados. A “mentalidade apostólica” do Fundador, afirmou Seán, era dirigida aos 
material e economicamente pobres. Ele não estava sugerindo “uma ou duas ini-
ciativas” por Província, mas algo que afetasse todos os seus irmãos.223  Ele ar-
gumentava que tal reorientação estava no centro da redefinição e renovação da 
identidade dos irmãos como religiosos e, portanto, refletiria na vitalidade e no 
futuro do Instituto: 

Não se enganem sobre isso: uma autêntica renovação da vida consagrada e de 
nossas obras, com o tempo nos deslocará para as margens da sociedade.224 

Nessa Circular - como nas duas anteriores – o Irmão Seán tinha como alvo de 
seus comentários especificamente os irmãos, e não a família Marista mais am-
pla. Ele estava consciente disso e foi claro na destinação de seus leitores.225 Ao 
mesmo tempo, afirmou o papel essencial e integrante dos leigos na missão e na 
vida Marista. Ele não procurou, de forma alguma, subestimar sua importância. Na 
verdade, defendeu uma verdadeira parceria e responsabilidade compartilhada. 
Sua finalidade específica nessas circulares em particular, no entanto, era definir 
a identidade do irmão, abordando as naturezas “únicas e complementares” das 

223  Ibid. p. 85.
224  Ibid. p. 85.
225  Ibid. p. 9.

25. O Irmão Seán Sammon, Superior Geral, durante o Encontro do Conselho Geral com jovens 
do Arco Norte, na Guatemala (2008).
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vocações de irmão diante do leigo marista. Talvez a Circular não fosse o lugar para 
desenvolver ainda mais esse tema por uma exploração mais profunda das formas 
como essas contribuições específicas para a vida e a missão Maristas eram colocadas 
em prática. O apelo da Igreja para ir às periferias, por exemplo, que é um grande 
tema dessa Circular, não é apenas para os religiosos, mas para todo o Povo de Deus. 
Como isso é realizado em parceria na missão, onde a realidade é que os irmãos são 
os parceiros menos numerosos e mais avançados em idade, teria constituído uma cir-
cunstância interessante para se explorar. Desde a publicação dessa Circular, as iden-
tidades e as contribuições de todos aqueles que se entendem “Maristas” continuam a 
ser examinadas. Talvez tenha ficado mais claro que a identidade de uns não pode ser 
definida de forma isolada dos outros. O papel específico dos Maristas consagrados é 
dentro de um grupo maior de pessoas vocacionalmente interessadas que procuram 
tornar sua a espiritualidade de Marcelino, a compartilhar a responsabilidade na mis-
são e de forma adequada ao seu estado, compartilhar também a vida.

Na quarta e última parte da Circular, o Irmão Seán apresenta formalmente o novo 
projeto da missão para o Instituto que tinha sido elaborado anteriormente, apresenta-
do na Conferência Geral no Sri Lanka no ano anterior e denominado «missão ad gen-
tes”. Ele convidava todas as unidades administrativas a tomar parte dele, expressando 
a esperança de que ao longo dos quatro anos seguintes mais de cento e cinquenta 
irmãos seriam enviados em missão para novas presenças na Ásia. Ele apresentou o 
desafio, que atingiria “o coração do Instituto”, fiel ao espírito missionário e à visão de 
futuro de Marcelino.226 Ele resumiu os principais pontos da carta-convite que enviara 
a cada irmão do Instituto em 2 de janeiro daquele ano, e incluiu o texto completo 
como anexo. Isso representou importante iniciativa do Conselho Geral.

Em Seus Braços ou em Seu Coração - Maria, nossa Boa Mãe. 
Maria, nossa Fonte de Renovação227

Com a circular final do Irmão Seán, temos, pela terceira vez consecutiva, o 
Superior Geral no último ano do seu mandato escrevendo sobre um assunto com 
significado especial para ele e atinge o núcleo do que o Instituto precisa acolher 
se quiser manter sua autenticidade e sua vitalidade. Para Seán esse núcleo é Maria.

Talvez seja surpreendente, em retrospectiva, que um Instituto que leva o nome 
de Maria não tinha dedicado a ela uma Circular exclusiva, além daquela apresen-
tada pelo Irmão Basilio na véspera do XVII Capítulo Geral228 ou um texto mariano 

226  Ibid. p. 96-97.
227  Circulares dos Superiores Gerais. Vol. XXXI, n. 5. 31 de maio de 2009.
228  Un nouvel espace pour Marie. Circulares dos Superiores Gerais. Vol. XXVI, n. 4. 8 de setembro 

de 1976.
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oficial desde o Documento Marial publicado depois do XVI Capítulo. Cada um 
desses documentos era teológica e espiritualmente rico e propiciou aos irmãos 
um novo e integrado conhecimento sobre Maria. Mas, como muito do que seria 
escrito (ad experimentum) durante o período 1968-1985, estas publicações foram 
em sua maioria deixadas de lado e não mais utilizadas nos programas das casas 
de formação ou pelos irmãos em geral. Evidentemente, as Constituições incluíram 
alguns excelentes artigos sobre Maria, e as Circulares de Charles e Benito estavam 
repletas de referências marianas, assim como outros documentos do Instituto. Mas 
a decisão de Seán de escrever sobre Maria resultou no primeiro documento espe-
cificamente sobre ela por mais de uma geração; nenhum irmão com até 55 anos 
de idade havia recebido anteriormente algo parecido. Por essa razão, esse docu-
mento tem um significado especial. Mas ele é importante também pelo que revela 
sobre a maturidade da teologia de Maria no Instituto e o “novo espaço”, para usar 
a frase de Basilio, que ela estava começando a desfrutar. Isso de muitas maneiras 
representou, em certa medida, o resgate da originalidade do projeto Marista. Esse 
foi o ponto de partida para o Superior Geral seguinte, o Irmão Emili.

Seán aborda seu primeiro tópico indicando o lugar de Maria na espiritualidade 
de Marcelino e o lugar dela nas vidas dos irmãos hoje. Ele traça o persurso do 
relacionamento de Marcelino com Maria – em suas experiências familiares, na 
teologia e na cultura de seu tempo, nos seus desafios e dificuldades. Ele apresen-
ta Marcelino como alguém que se considerava partícipe do trabalho de Maria e 
cresceu em sua atitude habitual de recorrer a ela em tempos de dificuldades, de 
reconhecer sua proteção e estar sempre próximo dela. Como Marcelino procu-
rou envolver Maria tão intimamente nos desafios que o Instituto enfrentava – por 
exemplo, a diminuição de vocações em 1822 ou as ameaças da Revolução de 
1830 – e como seus sucessores fizeram em tempos de crise, como aquela de 
1903, era importante para essa geração de irmãos contar com Maria em seu tra-
balho de renovação. Assim, o subtítulo da Circular apresenta Maria como prote-
tora dos irmãos e sua Boa Mãe, e fonte de renovação, pois encontrar Maria era 
encontrar Jesus.

A chave para essa renovação era, para o Instituto, ser autenticamente mariano, 
ou seja, para os irmãos moldarem suas vidas e seu discipulado nela.229 Ela era sua 
irmã na fé. Eles precisavam de sua disposição apostólica -- estar pronto para partir, 
em vez de ter uma mentalidade muito parada, fixa, monástica ou geograficamente 
limitada. As cinco décadas de renovação não tinham terminado; talvez o processo 
tivesse ainda um longo caminho a percorrer:

Os Irmãos com frequência me perguntam sobre o nosso futuro: Temos de fato 
futuro como grupo? Em caso afirmativo, como será ele? Acredito, sem qualquer 
dúvida, que a missão para a qual Deus concebeu o modo de vida marista é tão 
urgente hoje quanto no tempo do Fundador: ... que a vida consagrada deve se 

229  Circulares dos Superiores Gerais. Vol. XXXI, n. 5. p. 41.
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constituir na consciência da Igreja, memória viva do que deve e pode ser feito. ... 
que a vocação de Irmão é, neste momento, necessária para nossa Igreja com mui-
to mais urgência do que no passado. Poder, posição e prestígio nunca deveriam 
ter sido nossa preocupação, mas a proclamação do Reino de Deus e sua presença 
entre nós... Creio que corremos o risco de perdermos a oportunidade, de ficarmos 
preocupados demais em manter nosso status quo... Nosso modo de vida nunca 
foi pensado para ser previsível, estável, convencional. Pelo contrário, sempre se 
caracterizou por nos desinstalar e empurrar para além de nossas fronteiras, sendo 
mesmo considerado como algo louco por alguns e sendo, no fundo, uma extraor-
dinária benção para a Igreja e para o mundo. A vida consagrada, pura e simples, 
só tem sentido se você e eu estivermos apaixonados por Deus.230

É importante, considera o Irmão Seán, que os irmãos de hoje sigam a ideia de 
Marcelino de que sejam apostólicos, tenham “um programa de santidade fundado 
nas virtudes da humildade, obediência, caridade e zelo, cada uma delas com ca-
ráter mariano.”231 Maria tem um lugar central no coração do nosso Instituto, como 
uma presença irradiante e cheia de vida.232 

230  Ibid. p. 47-48.
231  Ibid. p. 49.
232  Ibid. p. 53.
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5. 

A CIRCULAR DO IRMÃO EMILI

Cada novo Superior Geral traz um grau de frescor e certa novidade na abor-
dagem. Esse tem sido invariavelmente o caso ao longo da era moderna, a partir 
do Irmão Basilio. Embora tenha havido continuidade de temas e preocupações, 
cada novo Superior aplicou o seu próprio estilo pastoral, suas próprias ênfases 
e sua própria maneira de conduzir os irmãos e de se comunicar com eles. E, de 
várias maneiras, cada um trouxe seu próprio nível de surpresa. O Irmão Emili não 
foi exceção. Em primeiro lugar, era um homem da era pós-Vaticano II. Tornou-se 
irmão em uma década depois do Concílio e, ao contrário dos Irmãos Charles e 
Seán especialmente, não se encontrou instintivamente, valendo-se de sua agenda 
de referências. Ele se valeu, é claro, como seus antecessores, das Escrituras, do 
Fundador e do Papa, mas facilmente encontrou destaques em outras fontes e foi 
um pouco pós-moderno em seu tratamento -- na literatura de várias culturas, na 
arte, nos teólogos da época, na cultura do cotidiano e em seus próprios encontros 
em todo o mundo Marista. Ele também optou por não usar a tradicional Circular 
como seu meio usual de comunicação.

Ele, na verdade, publicou apenas uma. Isso não sugere que sua caneta tenha 
ficado ociosa ou, mais precisamente, o teclado de seu computador permanecido 
parado. Ao contrário, as palavras do Irmão Emili foram muitas. Sem dúvida, graças 
aos recursos que tem utilizado para a comunicação, é justo afirmar que ele tem sido 
lido, visto e ouvido por mais pessoas do que qualquer um de seus predecessores 
e mantido diálogo com elas. Em primeiro lugar, e destacadamente, suas palavras 
foram divulgadas pelos meios de comunicação social e por uma forte «presença 
na web”, destacadamente pelo Facebook e pelo Twitter. Em segundo, tem havido 
outras cartas sobre diversos temas, em um gênero que seus predecessores podem 
ter chamado de “Circulares”, mas não ele. Tem havido também mensagens anuais 
por ocasião do Natal e da Festa de São Marcelino. Ele é um convidado frequente 
para todos os tipos de eventos em todo o mundo marista e na Igreja, de modo mais 
geral, e chamado a dar palestras ou entrevistas formais que são posteriormente pu-
blicadas, normalmente on-line. E de forma bastante significativa, ele se comunica 
visualmente. Mensagens gravadas por vídeo têm sido o meio preferido. Na verdade, 
o bicentenário marista foi lançado por esse meio, com a mensagem publicada em 
formato para distribuição online. Assim, também, as suas comunicações impressas 
apresentam muitas imagens visuais -- não para decoração ou efeito estético, mas 
como um dos principais meios de comunicação da própria mensagem.

Assim, o mundo Marista não só tem lido bastante o Irmão Emili, mas o tem 
visto e ouvido, bem como seguido nas redes sociais. Sua atenção tem sido dirigida 
tanto aos jovens e leigos maristas como aos irmãos, possivelmente mais aos pri-
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meios. O website do Instituto tem propiciado um meio fácil para que isso ocorra. 
Mas seria um equívoco focar nos meios de divulgação de seus textos (e de suas 
falas, correios eletrônicos e twitters) em detrimento do conteúdo de suas mensa-
gens, pois há uma enorme riqueza nelas. Nesta parte, será analisada apenas sua 
única Circular. Outros escritos e comunicados serão tratados em partes posterio-
res do livro, destacadamente Até os Confins da Terra (2013), A Dança da Missão 
(2014) e O Futuro tem um Coração de Tenda (2014).

Deu-nos o Nome de Maria 233

Foi o último tema do Irmão Seán e o primeiro do Irmão Emili. Maria foi no-
vamente reconhecida como ponto focal para os Maristas. O tema dessa Circular 
repercutiu o lugar de Maria no Capítulo Geral realizado dois anos antes. Em sua 
mensagem aos Maristas de todo o mundo, os capitulares do XXI Capítulo comen-
taram que Maria “fez sentir sua presença” no Capítulo; ela “nos tomou pela mão, 
revelando seu amor maternal e convidando a ir depressa para uma nova terra.”234 
Um capitular observou ironicamente que ela tinha entrado no Capítulo pela “por-
ta da frente”, uma referência velada a um comentário no capítulo anterior, mas 
também uma declaração da centralidade do pensamento mariano que tinha mui-
to natural e intuitivamente sido definido no Capítulo de 2009. A referência a Ma-
ria e ao jeito de Maria é o tema mais consistente dos documentos capitulares e, 
talvez, do próprio Capítulo. Isso ajudou a construir uma referência mariana para 
as decisões e prioridades do novo Conselho Geral de forma mais explícita do que 
anteriormente. O Instituto desenvolveu uma auto-imagem mariana, orientação a 
partir da qual Emili desenvolveu o tema desta Circular.

Emili começa apresentando a Circular como a 412ª escrita desde a primeira de 
Marcelino em 1828. Ele a incluiu nessa tradição e diz que será como todas as outras 
em uma tentativa “de construir uma família unida em torno dos fundamentos”. Sem 
contestar essa afirmação, seus leitores não deixaram de constatar que a circular em 
suas mãos é bastante diferente das 411 que a precederam. Ele a apresentou sob novo 
formato e tamanho diverso, para começar. Seu projeto gráfico incluiu fontes e edito-
ração diferentes. Foi produzida em cores, sendo altamente visual. Tudo isso refletia a 
criatividade e a habilidade que o Irmão Antonio Martínez Estaún introduziu em seu pa-
pel como Diretor de Comunicações nos anos anteriores, com base no profissionalismo 
e entusiasmo do Irmão Lluis Serra Lansana antes dele.

É o estado de fragilidade do Instituto que Emili considera em primeiro lugar 
– fragilidade de idade, de múmeros, de compromisso e até mesmo de relevância 

233  Circulares dos Superiores Gerais. Vol. XXXII, n. 1. 2 de janeiro de 2012.
234  Documento do XXI Capítulo Geral, p. 12-13.
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em alguns lugares –, referindo-se à ponderação de Seán em sua última Circular 
de que pode ser necessário um certo grau de “desconstrução” antes que pessoas 
comecem a se fazer as perguntas corretas a si próprias.235 Emili se fez tal questio-
namento quando assistiu a um vídeo, realizado pelo arquiteto Joan Puig-Pey, so-
bre um dia da trabalho de restauração de l’Hermitage (precisamente no dia 23 de 
julho de 2010, data de aniversário da Promessa de Fourvière). Quando observou 
as imagens da estrutura vazia do prédio à noite, ouviu os acordes do Ave Verum 
Corpus, de Mozart. Ele então se perguntou o que de fato era “verdade” não ape-
nas para esse edifício, mas para o Instituto como um todo: o que seria necessário 
morrer para que esse lugar nascesse de novo e qual o papel de Maria nesse novo 
nascimento. Foi a partir dessa visão que o Irmão Emili desenvolveu a estrutura 
principal de sua Circular. Baseado na teologia de Hans Urs von Balthasar, ele 
propõe que o mandato dos Maristas é ser o “rosto mariano” da Igreja.

Von Balthasar, teólogo favorito de João Paulo II, escreveu extensivamente sobre 
o que descreveu como princípios ou dimensões da Igreja - o petrino, o paulino, o 
joanino e também o jacobeu. O princípio fundamental da Igreja foi, no entanto, 
mariano - um ensinamento que, segundo Emili, está agora formalmente consagra-
do no Catecismo da Igreja Católica.236 Embora não tenha sido uma teologia com 
a qual os fundadores Maristas teriam se familiarizado quando se comprometeram 

235  Circulares do Superiors Geral. Vol. XXXI, n. 5. p. 47.
236  N.773 do Catecismo. Circulares do Superiors Geral. Vol. XXXII, n. 1. p. 34

26. O Irmão Emili Turú, Superior Geral, com jovens Maristas durante o Encontro Internacional de 
Jovens Maristas no Brasil, antes da Jornada Mundial da Juventude (2013).
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a formar a Sociedade de Maria, é legítimo, sugere Emili, compreender suas in-
tenções pela perspectiva da teologia e da eclesiologia de Von Balthasar pois, na 
verdade, tinham uma visão de como renovar a Igreja e uma nova maneira de ser 
Igreja - uma maneira mariana. Entre eles, Marcelino tinha sua própria maneira 
prática de implementar essa visão: Precisamos de irmãos!

Alinhando-se com a intuição do Irmão Seán de que Maria seria a fonte de 
renovação para o Instituto, o Irmão Emili dedica o resto do Circular para explorar 
o que significa ser mariano. Ele usa três ícones de Maria para tanto: Visitação, Pen-
tecostes e Anunciação. A imagem de Maria na Visitação é de serviço, a “Igreja do 
avental”, para usar a expressão do bispo Dom Tonino Bello. Maria no dia de Pen-
tecostes é a imagem de uma mãe com sua família, uma imagem da Igreja como 
“fonte”, em vez de museu – usando a expressão de João XXIII. Maria na Anuncia-
ção é uma imagem de beleza -- a beleza que é descoberta na contemplação do 
mistério, na escuta atenta. É sobre a importância fundamental de desenvolver uma 
vida interior intensa que o Irmão Emili especialmente insiste:

... devemos absolutamente orar, e orar como maristas. E o caminho 
que Maria nos ensina é o contemplativo: abandono, como um menino 
nos braços de sua mãe. Um abandono ativo, visto que abre o coração às 
pessoas e aos acontecimentos, deixando-se tocar por eles no mais íntimo, 
como Maria, que trata de discernir em tudo as pegadas do Deus das sur-
presas. Por esse caminho nos convertemos em contemplativos na ação.237

É um chamado para que os Maristas sejam místicos, algo que cresceria na 
imaginação dos Maristas nos anos seguintes.

 
O Irmão Emili termina a sua Circular convidando seus leitores para se concentrar 
no bicentenário Marista de 2017. Ao fazê-lo, destaca um evento que teria um pa-
pel cada vez mais marcante nos cinco anos seguintes, uma narrativa sobre o que 
os Maristas de hoje procuram ser, e como. Antes de uma oração final com «Maria, 
aurora dos novos tempos», Emili usa o exemplo comovente da fidelidade e do 
amor do Irmão Emile François -- um irmão chinês que sofreu muito e se manteve 
firmemente fiel como Marista contemplativo-na-ação, apesar da perseguição do 
governo comunista -- um modelo para todos os Maristas.

237  Ibid. p. 69.
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6. 

OS CAPÍTULOS E AS CIRCULARES: 
UMA RICA NARRATIVA  
DA ESSÊNCIA DO SER MARISTA

Em outubro de 2013, a casa restaurada de La Valla-en-Gier, o “berço do Ins-
tituto”, foi reaberta como local de peregrinação Marista. Seus três níveis tinham 
sido remodelados para refletir as três dimensões entre as gerações de Maristas. No 
último andar, as janelas davam para o vale Gier e o horizonte, simbolizado a mis-
são. No piso intermediário ficava a antiga mesa, cheia de arranhões e falhas tes-
temunhando silenciosamente a presença dos Maristas que se sentaram em torno 
dela, simbolizando a comunidade. E no piso inferior, sob a luz fraca e calma, um 
pequeno oratório, simbolizando a vida de interioridade e intimidade com Jesus. A 
casa tinha sido restaurada de forma bem simples. Era nova e antiga. Evocava um 
sentido de história e uma sensação do que um Marista de hoje era chamado a ser.

De certo modo, aqueles que visitavam agora essa casa eram bastante diferen-
tes daqueles dois jovens daquela região do vale que, por primeiro passaram a 
residir nessa casa em 2 de janeiro de 1817. Agora falam muitas línguas, vêm de 
muitas culturas e abrangem os cinco continentes. A complexidade de suas institui-
ções e o alcance dos programas seriam inimagináveis para os primeiros habitantes 
do século XIX de La Valla. Sua tecnologia e seus recursos os teriam deslumbrado. 
Mas, por outro lado, eles eram semelhantes. 

Como os primeiros Maristas, eles também vivem tempos de incerteza, em que 
a revolução e as novas ideias viram de ponta-cabeça a velha ordem das coi-
sas. Não está claro o rumo que a sociedade toma hoje. E, como eles, sentem-se 
particularmente comovidos com as necessidades dos jovens, querendo oferecer-
-lhes educação, cuidados, esperança e vida que poderiam ser deles por meio do 
conhecimento e do amor de Jesus. Eles mesmos procuram ser a Boa Nova para 
os jovens. Como eles, precisam trabalhar de modo a entender quem eles são na 
Igreja e no mundo, para quem foram enviados e quem é o Deus de suas vidas. O 
mesmo acontece a cada geração de Maristas. Para aqueles Maristas que aceitaram 
o desafio entre 1985 e 2016, as questões e os documentos dos quatro Capítulos 
Gerais e as Circulares desse período oferecem uma rica narrativa de sua respos-
ta. Os documentos revelam os modos como retornam aos três aspectos do seu 
discipulado cristão e à maneira como seguem o caminho de Jesus, construindo a 
comunidade eclesial e compartilhando a Boa Nova – do jeito mariano.
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Con todas as suas diferenças em relação a Jean-Marie Granjon e João Batista 
Audras, os Maristas modernos podem ainda se sentir à vontade na casa de La 
Valla. A vida e a missão Maristas estão vivas no presente. T. S. Eliot poderia ter 
dito a eles:

Não cessaremos de explorar.
E o fim de toda nossa exploração
Será chegar onde começamos
e conhecer o lugar pela primeira vez. 238

 

238  T.S. Eliot, em Little Gidding, o quarto Poema.
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PARTE II

Maristas 
em missão: 

reorientação e 
expansão



27. Na página anterior: 
Lâmpada sobre a mesa  
para que ilumine a todos.
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7. 

A REORIENTAÇÃO  
DA EDUCAÇÃO MARISTA: 
PARTICULARMENTE  
OS MAIS ABANDONADOS

A magnitude da mudança

Ao fazer um relato de sua administração aos membros do XVIII Capítulo Geral, 
o Irmão Basilio disse que durante dezoito anos tentou “orientar o Instituto” no 
sentido dos “pobres” e “das missões”.239 Para as “missões”, isso era algo nobre. 
Não havia nada de especialmente perturbador para a maioria dos capitulares nes-
se termo, nem na intenção do Superior Geral. Desde o tempo de Marcelino na 
década de 1830, os Irmãos Maristas sempre apreciaram se ver como tendo uma 
perspectiva missionária; muitas Províncias apresentavam uma longa história de 
envio de “missionários” para terras estrangeiras. O Instituto se espalhou e cresceu 
graças à generosidade, dedicação e grande visão de tais homens. Desde 1968, 
esse espírito tinha assumido uma série de novas missões.240 Mas, e para os “po-
bres”? Nessa única palavra havia uma história multifacetada de paixão, teologia, 
controvérsia, resistência, ousadia, medo e, às vezes, ardorosos debates que conti-
nuaram a acontecer por algum tempo.

As quatro palavras francesas - particulièrement des plus délaissés241 - que 
aparecem no final do artigo 2º das novas Constituições de 1986 podem parecer 
banais para os Maristas de hoje, uma frase que são propensos a ler simplesmen-
te como um dado. Palavras semelhantes tinham aparecido pela primeira vez ad 
experimentum nas Constituições de 1968.242 Agora, quase meio século depois, 
pelo menos três gerações de Maristas tomaram conhecimento dessa frase como 
parte da definição do carisma do Fundador e podem explicar sem dificuldade ou 
hesitação as maneiras como eles e seus colegas Maristas de todo o mundo estão 

239  Relatório do Estado do Instituto. Em “À escuta do XVIII Capítulo Geral” p. 67.
240  Por exemplo, as seguintes missões: Paraguai 1968 (Província de Cataluña); Costa do Marfim 

1969 (Província de Levante); Coreia do Sul 1971 (Província de México Central); Índia 1974 (Província 
de Sri Lanka). 

241  Constituições e Estatutos dos Irmãos Maristas das Escolas. Outubro de 1986, n. 2.
242  Constituições e Estatutos dos Irmãos Maristas das Escolas. Roma, 21 de setembro de 1968, n. 

2. A expressão é um pouco diferente nesse documento, mas não especialmente diferente nesse senti-
do: “… en particulier au service des moins favorisés.”
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atentos às necessidades educacionais e evangélicas dos “Montagnes de hoje.” No 
entanto, na ocasião, a mudança era bastante significativa. A expressão era nova. E 
foi estrategicamente incluída no documento.

O foco principal do trabalho do Instituto tem uma história peculiar. Em nenhum 
lugar entre os 492 artigos das antigas Règles Communes aparece qualquer declara-
ção explícita relativa a uma opção preferencial pelos pobres ou desfavorecidos. Os 
irmãos simplesmente dedicavam seus esforços à “instrução cristã e à educação dos 
jovens”.243 Não havia qualquer capítulo que descrevesse onde, com quem ou como 
eles deveriam fazer isso. Na verdade, nenhum capítulo era dedicado ao seu aposto-
lado per se. Isso ficava implícito em toda a Regra: seria em escolas e com os jovens 
em geral. A antiga regra incluía capítulos sobre o “zelo” e o “amor ao trabalho” que 
os irmãos deveriam integrar ao ensino e no “relacionamento” que precisavam ter 
com seus alunos.244 Mas isso era tudo. Deve-se observar, no entanto, que na França 
e em outros lugares antes de 1903, a maioria das escolas dos irmãos era constitu-
ída de escolas paroquiais comuns de ensino fundamental, e desde o início eram 
reconhecidas pela inclusão de estudantes pobres e de famílias com dificuldade 
para pagar as taxas escolares. A Regra foi escrita sob essa circunstância como uma 
informação implícita. Por outro lado, os irmãos que conheciam Marcelino e foram 
formados por ele também deram início a outros tipos de instituições. 

No documento que acompanha Rgèles Communnes – as Constituições – algo 
mais foi proposto: após “a instrução e a educação dos jovens” aparecia a frase “es-
pecialmente aqueles das áreas rurais”.245 Esta frase vinha do tempo do Fundador e 
refletia a realidade histórica das origens do Instituto. A ênfase relativa dada ao fato 
de constituírem esses alunos, de um lado, a própria essência da visão de Marcelino, 
ou constarem de suas diversas cartas e prospectos por uma razão mais pragmática 
– que a aprovação legal para o Instituto seria mais provável se sua obra estivesse 
limitada a esse grupo – é um tema para os historiadores debaterem. Certamente, o 
biógrafo de Marcelino e o principal redator das antigas Regras, Irmão João Batista, 
teria argumentado em favor do primeiro, enquanto o Irmão Luís Maria do segun-
do. Em qualquer caso, as palavras estiveram ali de 1854 até o Capítulo de 1958, 
quando o texto foi alterado para: “Os estudantes menos favorecidos serão o objeto 
de seus cuidados especiais.”246 Mas isso não quer dizer exatamente “o pobre”. Os 
Capítulos Gerais entre essas datas questionaram a presença de grandes escolas com 
preços elevados em muitas Províncias, principalmente em países fora da Europa, e 

243  Règles Communes des Frères Maristes des Écoles (1960), n. 2
244  Ibid. Capítulos XV, XVI, XXXVIII. 
245  No original francês: “principalement ceux des campagnes”. Constitutions d l´Institut des Frères 

Maristes des Écoles 1930. Também é digno de nota que nessa categoria estava a maioria dos jovens na 
França naquela época da história.

246  No original francês: “les élèves moins fortunés seront l’objet de leur prédilection”. Ibid. 1960
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se isso estava em sintonia com o Fundador.247 Isso não foi, contudo, um tema que 
tenha suscitado debates polêmicos. Embora seja justo afirmar que sempre houve 
no Instituto um alinhamento com as famílias com mais necessidades e uma afeição 
genuína por aqueles mais pobres, o principal foco para os irmãos era a direção de 
escolas católicas onde quer que se encontrassem. 

Junto com a referência aos “menos favorecidos”, as Constituições ad experi-
mentum introduziram uma série de outras novas e desafiadoras expressões que 
continuaram a constar do documento de 1986, tais como: um irmão “aprecia os 
lugares e as casas que lhe dão uma oportunidade de compartilhar a condição dos 
pobres”; e a “Comunidade Marista [dá] preferência ao apostolado dos pobres”.248 
Na parte sobre o apostolado dos irmãos, no entanto, o tom do documento de 1968 
não é muito diferente daquele que consta da antiga Regra, em sua preocupação 
principalmente com as escolas regulares e, pelo menos por decorrência, com os 
alunos regulares.249 Como a antiga Regra, seus focos principais eram a finalidade 
da escola católica, a motivação religiosa e as atitudes orientadoras que o irmão 
deveria assumir com o seu trabalho. Há um artigo, no entanto, sobre “as missões”; 
foi reconhecida a necessidade de desenvolver “em nós e nossos alunos” uma preo-
cupação “para ajudar aqueles menos prendados, quer espiritual ou materialmente” 
em países estrangeiros. Os “Irmãos missionários” seriam escolhidos “entre aqueles 
que apresentam suficiente espírito de desprendimento, zelo e abertura aos outros, 
entre os capazes de compreender uma civilização que não era a sua e de se adap-
tar a ela, de “desenvolver e unir o que vale a pena entre as suas coisas boas e da 
civilização moderna”. O seu papel nesses locais seria “o trabalho da educação.”250 

Para além dos entendimentos algo datados de missiologia e do eurocentrismo 
aqui refletidos, um ponto-chave a destacar é a suposição de que esse trabalho – o 
mais valorizado possível - estava reservado a um seleto grupo de poucos irmãos. 
A implicação clara desse artigo é que a grande maioria dos irmãos ficaria nas es-
colas regulares e os seus alunos seriam os jovens dessas escolas. Embora houvesse 
o reconhecimento da importância da “Catequese” fora da escola -- algo que tinha 
surgido sobretudo na França - e uma vaga disponibilidade para “outras formas de 
apostolado entre os jovens”,251 havia realmente pouca referência nessa parte do 
documento a qualquer mudança fundamental no campo de atuação dos irmãos.

Em sua maior parte, o documento de 1986 refletia ênfases semelhantes de 
1968, mas com algumas novas inserções notáveis. Foram essas mudanças que 

247  Uma breve pesquisa sobre isso foi realizada pelo Irmão Marcelino Ganzaraín em “Supple-
ment” para a Circular do Irmão Charles sobre “Espiritualidade Apostólica Marista” Cf. p. 559-60; 
587-88.

248  Constituições, 1968, n. 21, 23.
249  Ibid. n. 42-49.
250  Ibid. n. 47.
251  Ibid. n. 46.
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causaram um debate considerável no Capítulo Geral de 1985. Os grupos de tra-
balho que se esforçaram mais do que outros para chegar a um acordo sobre o 
texto das Constituições no qual estavam centrados eram as comissões de trabalho 
sobre a pobreza e o apostolado. Já era novembro, com a crescente pressão do 
encerramento do Capítulo, e estes irmãos ainda estavam tentando resolver suas 
diferenças.252 Os conceitos de “pobreza” e de “justiça” foram os catalisadores de 
um intenso debate. Os princípios que sustentaram o documento Pobreza e Justiça 
do Capítulo de 1976, ampliados pelo trabalho ativo da Comissão do Conselho 
Geral durante os nove anos seguintes, estavam agora pressionando para ocupar o 
seu lugar no direito próprio e nas normas do Instituto. Especialmente controversa 
era a proposta para o artigo 34. Esse artigo não estava no projeto preparado para 
o Capítulo. O grupo de trabalho considerou que as palavras do projeto não apre-
sentavam um tom profético, e assim redigiram algo novo.253 Citamos os parágrafos 
na íntegra, para melhor captar os elementos-chave das questões em discussão:

O Amor Preferencial pelos Pobres

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

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 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.
Nossa missão de educadores junto aos jovens compromete-nos
a trabalhar pela promoção da justiça.254

252  O Comissário desse Capítulo Geral foi o Irmão Richard Dunleavy. Em uma entrevista com o 
autor, ele descreveu o debate que ocorreu e as tentativas de resolvê-lo. No final, o Irmão Richard disse 
que o tempo tinha acabado e o trabalho sobre o capítulo 5 foi deixado um pouco incompleto. Um 
exemplo da omissão foi a ausência de qualquer referência ao papel e às responsabilidades do diretor 
de uma instituição educativa Marista. Isto foi corrigido no Capítulo de 1993, quando um Estatuto foi 
acrescentado, seguindo o artigo n. 154. Entrevista, idem.

253  Irmão Jeffrey Crowe, entrevista idem.
254  Constituições, n. 34.
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A linguagem é forte. A utilização da primeira pessoa do plural causa um impacto 
adicional. Isso torna normativo para todos os irmãos sua orientação para o amor e 
o serviço dos pobres. Embora certamente não seja o domínio exclusivo do Instituto 
-- ainda há um papel claramente implícito para os irmãos como educadores para 
a justiça junto a um grupo mais amplo de jovens -- um sentido de justiça social e 
um compromisso com a sua promoção passavam a ser elementos da vida e missão 
de cada irmão. Mais do que isso, nas Constituições dos Irmãos Maristas das Escolas 
havia alusões deliberadas à doutrina social da Igreja, fortalecida nos anos 1960 e 
1970, e ao discurso da teologia da libertação que surgiu a partir de então. Frases 
como “solidários com os pobres e suas causas justas” e as “causas de sua pobreza” 
abordavam narrativas de ação social que estavam longe de ser aceitas por unani-
midade, quer no Capítulo ou em todo o Instituto.255 Refletindo sobre as diferenças 
de atitude entre os irmãos durante esses anos, o Irmão Charles Howard mais tarde 
comentou:

No Capítulo (Geral de 1976) a Comissão de Pobreza e Justiça era a menor co-
missão e a menos popular ... Um irmão que estava lá me disse, “Se os irmãos de 
minha Província soubessem que eu faria parte desta comissão, certamente jamais 
teriam votado em mim como delegado do Capítulo.” Pobreza e justiça, sabe, eram 
questões muito delicadas.256 

Uma das razões para essa sensibilidade, de acordo com o irmão Charles, era a 
carga política que impregnava tais ideias e esse tipo de linguagem, especialmente 
entre os irmãos espanhóis tanto na América Latina quanto na própria Espanha. Para 
alguns desses irmãos, as questões que tinham entrado em jogo na Guerra Civil Espa-
nhola na década de 1930 e o regime de Franco adotara - especialmente o papel do 
franquismo na salvaguarda da Igreja, como muitos o viam, fomentando uma ordem 
social considerada adequada - foram profundamente sentidas. Os sentimentos dos 
irmãos não se manifestavam apenas a partir de uma determinada ideologia ou pre-
ferência política desapaixonada. Era um caso pessoal para eles: o sangue dos irmãos 
e membros da família tinha sido derramado em nome dessas causas e vidas tinham 
sido roubadas. A alternativa ao status quo era muitas vezes reduzida a ser comunista 
e tudo o que isso implicava. Como resultado, as palavras utilizadas no artigo 34 das 
novas Constituições para descrever a missão do Instituto era, pelo menos para al-
guns irmãos, reflexo de uma análise marxista da sociedade da qual o Instituto devia 
se distanciar. Estas questões eram candentes. Franco morrera em 1975; mas outros 
regimes semelhantes -- particularmente militares -- continuariam ativos em alguns 
países da América Latina durante os anos 80 e 90. O Irmão Charles teve problemas 
mesmo empregando a palavra “justiça”:

Estávamos começando a propor coisas ... [irmãos] nos imploravam para não usar 
essa palavra porque era esquerdista ... Mesmo assim, as ideias não eram tão radicais; 

255  Irmão Richard Dunleavy, entrevista idem. 
256  Irmão Charles Howard, transcrição da entrevista, idem. p. 16.
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eram apenas ideias do Evangelho ... e tiveram o claro apoio de João XXIII e Paulo VI 
... O debate era muito apaixonado.257

Na verdade a encíclica Pacem in terris do Papa João (1963) e, mais ainda, Po-
pulorum progressio do Papa Paulo (1967) haviam conquistado a imaginação dos 
pensadores socialmente progressistas em todo o mundo, tanto dentro como fora da 
Igreja. Essas duas encíclicas desafiaram a legitimidade do privilégio e consideraram 
injusta a hegemonia de poucos em detrimento de muitos. Em 1975, Paulo VI am-
pliou essa ideia de forma significativa Evangelii nuntiandi, situando a missão evange-
lizadora da Igreja no contexto da justiça social, da paz e da intenção de Deus para 
o reto desenvolvimento da sociedade. O Evangelho e a justiça social ficaram, assim, 
indissociáveis. Embora uma perspectiva visivelmente diferente tivesse atingido as 
questões latino-americanas após a eleição do Papa João Paulo II em 1978 (a partir de 
sua experiência pessoal do comunismo europeu), o tema não foi retirado da agenda 
social que a Igreja vinha adotando. Eventos como o assassinato do arcebispo Óscar 
Romero em El Salvador em 1980, ou das quatro missionárias dos Estados Unidos 
no mesmo ano, só ajudaram a sensibilizar a Igreja, de modo geral, nessa trajetória 
e a fomentar sua consciência social. Foi no âmbito dessa conscientização258 que o 
Instituto - especialmente sob a liderança do Irmão Charles - optou por uma reorien-
tação deliberada de sua missão. E como os capitulares, em 1985, já tinha sido dito, 
o Instituto tinha mudado. Das oitenta e seis novas iniciativas apostólicas em todo o 
Instituto desde 1976, a grande maioria refletia essas ênfases: novas escolas em áreas 
urbanas pobres, novas escolas nos países em desenvolvimento, orfanatos, cursos 
noturnos gratuitos para crianças e adultos pobres, maior inclusão nas escolas regu-
lares de crianças com deficiências e programas de alfabetização para refugiados.259

Desde a época do Capítulo de 1985, houve um esforço concentrado do Irmão 
Charles para influenciar os corações e as mentes dos irmãos para o desenvolvimento 
de uma nova auto-identidade coletiva para o Instituto coerente com tal pensamento. 
Isso foi feito de forma explícita mediante suas visitas e as dos Conselheiros Gerais, 
bem como por suas Circulares, retiros e seminários. De modo mais subliminar, fez-
-se uso de FMS Mensagem e FMS Ecos -- a nova mídia de comunicação do Conse-
lho Geral -- para retratar uma imagem de um Instituto que estava buscando novas 
presenças entre os pobres e marginalizados. Na FMS Mensagem de julho de 1988, 
por exemplo, o Irmão Charles vinculou a liberação da encíclica Sollicitudo rei socia-
lis de João Paulo II no “Ano Mariano” da Igreja a um imperativo para que os irmãos 
se envolvessem na “ação para os pobres” e fazê-lo independentemente de “ideolo-

257  Ibid. p. 16-17.
258  O conceito Conscientização, em português, é frequentemente associado ao educador e ati-

vista social brasileiro Paulo Freire (1921-1997), mas foi promovido pela Conferência Episcopal Latino-
-americana desde o final dos anos 1960. Refere-se a uma pessoa e a uma sociedade que se tornam 
criticamente conscientes da realidade da sociedade tanto por sua reflexão quanto por suas ações.

259  Relatório provisório para a Província de Sydney por seus delegados do XVIII Capítulo Geral, 
21 de setembro de 1985.
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gia de esquerda ou direita.”260 A publicação anexou reflexões sobre Maria nas novas 
Constituições com ilustrações dos irmãos envolvidos em uma variedade de proje-
tos educacionais e sociais junto aos menos favorecidos: três irmãos nas florestas 
da Amazônia; outros na Casa de Lázaro em Lawrence, Massachusetts; vários cen-
tros sociais e de educação para os pobres no Brasil; outros em Hollange (Bélgica), 
Moerewa (Nova Zelândia), Argélia, El Salvador, e irmãos australianos trabalhando 
com refugiados na Tailândia. No ano seguinte, “Ano Champagnat” no Instituto, FMS 
Messagem truxe reportagens semelhantes dentro de uma nova narrativa: que tinha 
chegado o momento de “refundação” e que isso seria baseado em uma “conversão 
do coração” de cada irmão para que pudesse ser um “Champagnat para hoje”.261 
Mais tarde, naquele ano, foram apresentadas reportagens de jovens irmãos que tra-
balhavam nas regiões de “Homeland” na África do Sul. Mereceram destaque uma 
fundação de irmãos alemães localizada perto do Lago Vitória, no Quênia, os irmãos 
que trabalhavam no apostolado de jovens, projetos de catequese e sociais com o 
povo de Naviraí no centro-oeste do Brasil e os irmãos que coordenavam escolas em 
circunstâncias difíceis no Paquistão.262

Para o Irmão Charles em muitos dos formadores da vida e da missão maristas 
de todo o mundo, havia uma crescente convicção de que a integridade do Insti-
tuto e qualquer oportunidade de sua vitalidade renovada dependiam das opções 
apostólicas263, e fazendo isso como fruto de conversão e discernimento contínuos. 
Ele considerava isso como uma opção essencialmente mariana, uma resposta ao 
Espírito Santo que falava ao Instituto pelo “clamor dos pobres e necessitados.”264 O 
capítulo final das Constituições que os próprios capitulares escreveram em 1985 – e 
não estava no texto – viu que a pobreza evangélica e um espírito de discernimento 
surgido a partir dela eram essenciais para a vitalidade do Instituto:

A experiência nos ensina que a vitalidade de uma família religiosa está intima-
mente vinculada à maneira como pratica a pobreza evangélica. 

... Nossa preferência é dirigida aos pobres, com quem compartilhamos nossas 
vidas e nosso trabalho.

... A fidelidade à nossa missão exige atenção constante aos sinais dos tempos, 
aos apelos da Igreja e às necessidades da juventude. Essa atenção facilita a nossa 
adaptação das estruturas e a tomada de decisões corajosas, até mesmo sem prece-
dentes.265

260  FMS Mensagem, n. 3. Julho de 1988, p. 2.
261  FMS Mensagem, n. 4. Janeiro de 1989, p.2
262  FMS Mensagem, n. 5. Julho de 1989.
263  Relatório do Irmão Superior Geral e seu Conselho ao XIX Capítulo Geral. p. 28
264  Ibid. p. 33.
265  Constituições e Estatutos, n. 167-68.
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Em 1991, o Irmão Juan Moral, que já tinha sido o autor e co-autor de uma série de 
livros sobre a história e a educação maristas, publicou na Espanha uma obra intitulada 
Los pobres y el significado de la pobreza en la espiritualidad marista abordando o tema 
a partir de perspectivas históricas, teológicas e espirituais. Para o Irmão Juan, “os pobres 
são o ‘húmus’” onde o Marista cria raízes, onde ele cresce humana e espiritualmente»; 
o apostolado de um Marista precisava ser definido pelos pobres.266 Embora o impacto 
direto do livro possa ter sido limitado a seus leitores espanhóis, indicava uma crescente 
convicção e autocompreensão no Instituto na época do Capítulo de 1993.

Uma semente Marista brotou em Chosica

De onde vinha o ímpeto para tal reorientação significativa do Instituto? Já foi feita 
uma referência à liderança profética do Irmão Basilio e mais tarde à do Irmão Charles 
em sua resposta aos apelos para o aggiornamento no período imediato pós-conciliar 
e mais especificamente aos ensinamentos sociais da Igreja e sua teologia da evangeli-
zação no mundo moderno, consubstanciados nas encíclicas papais, como a Populo-
rum progressio e Evangelii nuntiandi. Mas, evidentemente, o contexto era muito mais 
amplo do que esse. A década de 1960 foi período de um dramático autodespertar em 
todo o mundo: o sentimento da libertação de tantas pessoas na Igreja Católica logo 
após o Vaticano II, com um conjunto de consequências; o movimento (les Evenements) 
de maio de 1968 na França e suas amplas repercussões sociais, particularmente nos 
países ocidentais; o colapso da era colonial na África e no Sudeste Asiático; os mo-
vimentos dos direitos civis nos Estados Unidos, África do Sul, Austrália e em outros 
lugares. Poucas pessoas precisaram disso para serem despertadas pelos profetas do 
século, como o cantor americano Bob Dylan, que alertavam que “os tempos, eles 
estão mudando!” Mas foi na América Latina que alguns dos pensamentos e ações mais 
profundos estavam ocorrendo. Os imperativos sociais da Igreja encontraram terreno 
muito fértil naquele vasto continente, uma região de forte presença Marista. Em 1968, 
em Medellín, Colômbia, o Conselho Episcopal Latino-americano (CELAM267) tinha 
dado voz e legitimidade às correntes emergentes do pensamento social e político, 
colocando-os explicitamente em termos de justiça e prioridade evangélica para todos 
na Igreja. Onze anos mais tarde -- apesar do forte retrocesso de alguns elementos do 
episcopado e de sinais de resistência do novo Papa -- mais de 350 bispos se reuniram 
novamente em Puebla de los Ángeles, México, com o Papa João Paulo II, para discutir 
“o presente e o futuro da evangelização na América Latina “. As mensagens publicadas 
de Medellín e Puebla para os povos da América Latina forneceram um modelo para 
mudança profunda, e uma faísca para começar isso. Cinco anos após Puebla foi a vez 
dos Irmãos Maristas assumirem o apelo de forma coletiva. Eles o fizeram em Chosica, 

266  Citado em FMS Ecos Maristas, n. 14. Fevereiro 1992.
267  Conselho Episcopal Latino-americano.
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Peru, em uma reunião de dez dias de Provinciais para mudar irrevogavelmente a vida 
e a missão Maristas na América Latina e, ao longo dos anos seguintes, envolver todo o 
Instituto. “Chosica foi a nossa Medellín”.268

O encontro de Medellín levou dois anos de planejamento e foi influenciado por 
vários pensadores e teólogos, sobretudo jesuítas. Entre eles, é claro, o bom amigo 
do Irmão Basilio, Pedro Arrupe, SJ, seu novo Superior Geral.269 De Arrupe, o CE-
LAM tomou a frase “opção preferencial pelos pobres” que passou a ser utilizada 
por toda a Igreja da América Latina, junto com um termo que viria a ser apropriado 
por João Paulo II e Bento XVI, embora utilizado de forma diferente por eles: “nova 
evangelização”. Ele também introduziu o conceito de “comunidades eclesiais de 
base” (CEBs) como o local para a capacitação das pessoas pobres, especialmen-
te mediante programas de alfabetização. Ele procurou libertar o povo da evitável 
“violência institucionalizada” da pobreza e da fome. Este foi o início do que veio a 
ser denominado “teologia da libertação”, desenvolvida por teólogos como Gustavo 
Gutiérrez, OP. O apelo dos bispos foi para todos os setores da Igreja e da sociedade. 
Eles colocaram em questão…

... a extrema desigualdade entre as classes sociais: especialmente, mas não ex-
clusivamente, nos países caracterizados por uma divisão de classes, em que alguns 
têm muito (cultura, riqueza, poder, prestígio), enquanto a maioria tem muito pouco. 
O Santo Padre [Paulo VI] descreve assim esta situação ao se dirigir aos trabalhadores 
rurais da Colômbia: “... o desenvolvimento social e econômico não tem sido equita-
tivo no grande continente da América Latina; e enquanto ele tem favorecido aqueles 
que ajudaram a estabelecê-lo no início, tem negligenciado as massas da população 
nativa, quase sempre deixadas em um nível de subsistência e muitas vezes duramen-
te maltratadas e exploradas.”270

Foi um apelo que exigiu ação e o desenvolvimento de uma consciência social 
por todos, não apenas “operários e camponeses”, mas também “profissionais, clero 
e religiosos”:

São também responsáveis pela injustiça aqueles que permanecem passivos, em 
razão do sacrifício e do risco pessoal implícitos em qualquer ação corajosa e efi-
caz. Justiça e, portanto, a paz conquistadas por meio de uma ação dinâmica de 
conscientização e organização dos setores populares, são capazes de incentivar os 
funcionários públicos, que são muitas vezes impotentes em projetos sociais quando 
não há apoio popular.271

268  Irmão Antonio Ramalho, em entrevista gravada com o autor. 7 de julho de 2015.
269  Eleito de em 1965, o Padre Arrupe liderou a Sociedade de Jesus até 1983. Ele foi o primeiro 

basco desde o próprio Inácio a ocupar essa posição. Com ponto de interesse, sua educação básica foi 
com os Irmãos Maristas.

270  Documento sobre a Paz. Segunda Conferência Geral dos Bispos Latino-americanos, Medellín, 
Colômbia, de 24 de agosto a 6 de setembro, 1968, n. 3.

271  Ibid. n. 17-18.
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Em Puebla, as dioceses e congregações religiosas foram instadas a

... dar prioridade no campo educacional aos numerosos setores empobrecidos 
da população material e culturalmente marginalizada. 272

Esses apelos inquestionáveis eram, naturalmente, pertinentes a todas as provín-
cias Maristas do continente, mas consistia um problema em razão da dificuldade 
de serem ouvidos e atendidos. Antes de 1979, não houve fórum de Provinciais da 
América Latina para que pudessem se reunir e falar com uma voz unificada sobre a 
maneira como seus bispos tinham feito. As seis Províncias do Brasil, que já tinham 
alguns anos de cooperação na formação de comissões conjuntas e de visão com-
partilhada, tomaram a iniciativa de convidar os outros Provinciais para se reunir. Isto 
ocorreu pela primeira vez -- mas não sem resistência de alguns -- na Conferência 
Geral em Roma em 1979, e novamente em 1982. 

O Irmão Charles Howard CG também foi importante para que isso se realizas-
se.273 Em ambas as reuniões, as questões levantadas em Puebla e suas possíveis 
implicações para os Irmãos Maristas constituíram o foco da discussão. Foi acertado 
que eles se encontrariam em solo latino-americano em Chosica em 1984 para ana-
lisar estas questões.274 A reunião foi muito bem planejada, contando com a presença 
de pessoas como o brasileiro Irmão Joaquim Panini, que trabalhou para o CELAM 
durante alguns anos - envolvido em primeiro lugar com a educação e, em seguida, 
com a renovação da vida religiosa - e construiu um ótimo conhecimento sobre uma 
série de realidades latino-americanas.

Os Provinciais dirigiram sua atenção para a missão Marista na América Latina, 
olhando para o que “os líderes da Igreja estavam dizendo à América Latina e entran-
do em comunhão com as orientações de Medellín e Puebla.”275 A maioria deles veio 
de situações em que a escola católica tradicional era o principal local de apostolado 
dos irmãos, muitas vezes grandes instituições com mensalidades elevadas para alu-
nos das classes mais ricas da sociedade e geralmente bastante conceituadas.276 Cer-
tamente, os Maristas foram cúmplices da “divisão de classes” sobre a qual os bispos 
falaram em Medellín. O Irmão Arturo Chávez (CG) leu uma mensagem do Irmão Ba-
silio, exortando os irmãos a não se envolverem tanto com a elaboração de um plano 
detalhado, mas para se engajarem em um discernimento genuíno. O Irmão Charles 

272  Citado em FMS Mensagem, n. 11, abril de 1992.
273  Os Irmãos Antonio Ramalho e Pedro Herreros em entrevistas gravadas com o autor, 7 de julho 

e 10 de julho de 2015.
274  Os Provinciais que participaram foram: Irmãos Pedro Marcos (Chile); José Luis Soler e Carlos 

Gonzáles (Argentina); Claudio Lozano (Uruquai); Juan Torrelles (Paraguai); Maurino Ortega (Bolívia); 
Elias Peña (Peru); Antonio Ramalho, Roque Ari Salet, Gentil Paganotto, Arlindo Corrent, Davide Pedri 
e Aloísio Kuhn (Brasil); José Manuel Gómez (Colômbia); Julián González (Equador); Gerardo Relloso 
(Venezuela); Marcelino Ganzaraín (América Central); Manuel Menchaca e Carlos Martínez Lavín (Mé-
xico); com Arturo Chavez (Conselho Geral).

275  Irmão Pedro Herreros, entrevista idem.
276  FMS Mensagem, n. 11, abril de 1992. p. 1.
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-- então presidente da Comissão Pobreza e Justiça do Conselho Geral -- enviou 
uma mensagem implorando aos Provinciais para “ouvir o clamor dos pobres”. Essas 
mensagens causaram grande impacto sobre os participantes, utilizando o método 
VER-JULGAR-AGIR para definir o que deveria ser importante para a missão Marista.

Escrevendo em 2014 para os antigos Provinciais, trinta anos após a assinatura da 
“Carta de Chosica”, o Irmão Carlos Martínez Lavín -- agora integrante da restabeleci-
da presença Marista em Cuba -- considerou que tinha sido um evento que afetara a 
todos. Para ele, foi uma das “experiências mais sérias e exaustivas de discernimento 
comunitário” que tinha vivenciado como irmão.277 Foi também uma experiência 
que causou impacto pessoal profundo em muitos irmãos, uma experiência de con-
versão genuína.278 No final, apesar de algumas tensões e debates, todos chegaram à 
posição comum de que seria dada prioridade a ações concretas em todos os níveis 
de suas Províncias que demonstraram a sua “opção preferencial pelas crianças e 
jovens pobres.” Essa era uma expressão da própria raison d’être dos Irmãos Maristas 
que modelaram suas vidas em Maria e Marcelino e assumiram um “processo de 
conversão” para seguir o Cristo pobre e irmão de todos.279 Para o Irmão Carlos, não 
foi apenas a opção pelos pobres que tinha sido importante, mas que se realizara 
através e a partir das intuições Maristas. Era o jeito de Maria e Marcelino.280

Embora todos os Provinciais tivessem assumido o compromisso com o resultado, 
alguns deles - como o próprio Carlos, Marcelino Ganzaraín, Pedro Marcos, Anto-
nio Ramalho e outros do Brasil – estavam em melhores condições para liderar a 
mudança em suas próprias Províncias. Outros enfrentariam uma tarefa mais difícil. 
Um Provincial expressou sua ansiedade sobre isso, dizendo que “não sabia como 
ele poderia começar a compartilhá-lo mesmo com o Conselho Provincial”. Aparen-
temente, ele não o fez.281 Outro Provincial demonstrou grande procupação com a 
perspectiva que se colocava à sua frente. “Vejo claramente agora que esta deve ser 
a nossa missão como Irmãos Maristas, mas eu não sei como posso transmiti-la aos 
irmãos da minha Província.”282 Mas a sorte estava lançada.

As repercussões imediatas de Chosica foram sentidas, é claro, no Capítulo Geral 
do ano seguinte, bem como na elaboração das novas Constituições. Em sua palestra 
de encerramento, o Irmão Charles, que demostrara vivo interesse no que havia sido 
manifestado e desejava espalhar seu espírito em todo o Instituto, destacou para os 
capitulares latino-americanos:

277  ¿A qué me siento llamado a los treinta años de Chosica? (“A que me sinto chamado trinta anos 
depois de Chosica?”). Carta aberta não publicada do Irmão Carlos Martínez Lavín aos participantes da 
Terceira Conferência dos Provincias Latino-americanos, setembro de 1984.

278  Irmão Antonio Ramalho, entrevistas idem.
279  A Carta de Chosica.
280  Irmão Carlos Martínez Lavín. op.cit.
281  Irmão Charles Howard, transcrição de entrevisa idem, p. 38
282  Irmão Antonio Ramalho, entrevista idem.
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Uma combinação de circunstâncias históricas os colocou em uma posição espe-
cial com referência a este chamado do Espírito Santo. Foi possível sentir a presença 
do Espírito no encontro no Peru no ano passado. Neste momento especial da histó-
ria, o Senhor pode estar pedindo que assumam a liderança para o Instituto.283

Foi um “apelo claro” do Espírito para todo o Instituto, sugeriu o irmão Charles, 
ao lado dos apelos para uma maior devoção e um sentido mais profundo de inte-
rioridade – todos apelos que trazem nova vida, mas também que “nos perturbam”, 
porque “mudariam nosso estilo de vida” e “nossos relacionamentos com pessoas de 
prestígio e poder.”284 Assim como a América Latina tinha desempenhado o seu papel 
de influenciar toda a Igreja com o Sínodo de 1971 sobre “a Justiça no Mundo” três 
anos após Medellín, também as Províncias da América Latina poderiam fazer algo 
semelhante para todo o Instituto dos Irmãos Maristas em sua resposta a Chosica.

Em setembro de 1987, os Provinciais do continente reuniram-se novamente, 
em Cali, Colômbia, dessa vez com a presença do Superior Geral. De fato, a partir 
desta reunião, os sucessivos Superiores Gerais tornaram uma prioridade participar 
da Conferência de Provinciais da América Latina (CLAP), geralmente com dois ou 
três outros membros do Conselho Geral, sinal da importância para todo o Instituto 
dessas reuniões.285 O Irmão Charles falou com paixão no início da conferência de 
uma forma que tocou profundamente cada Provincial.286 Ele os convidou a partilhar 
suas experiências e sentimentos sobre o que acontecera nas Províncias nos três anos 
desde Chosica. Eles falaram honestamente. Muita coisa estava en train, disseram, 
mas havia focos de forte resistência e divisionismo. Um Provincial comentou que 
na sua Província havia dois grandes “elefantes”: um deles era a Província e o outro 
uma instituição de grande porte que a Província administrava, cada um puxando 
para seu lado. A metáfora dos Provinciais -- elefantes -- tornou-se uma narrativa 
tragicômica da reunião – elefantes dançando, elefantes cantando, mães elefantes.287 
Mas isso também permitiu que se refletisse sobre sua própria liderança, algo que o 
Superior Geral ajudou a fazer, especialmente em um retiro de meio-dia. Os Provin-
ciais abordaram um tópico em especial: o perfil do Irmão Marista necessário para a 
América Latina hoje, identificando o que seria mais importante para a sua formação. 
A partir de uma análise detalhada do continente, e com as novas Constituições re-
cém-impressas em suas mãos, os Provinciais elaboraram um quadro abrangente do 
irmão ideal para a América Latina. Ele seria um homem identificado com Marcelino 
Champagnat e que, entre outras coisas,

283  Palavra Final do XVIII Capítulo Geral, em Listening to the 18th General Chapter. p. 127.

284  Ibid. p. 127.
285  Após a reunião seguinte, que coincidiu com a Conferência Geral, em Veranópolis em 1989, a 

CLAP normalmente se encontrava em intervalos de quatro anos. Após a Conferência Geral de 2007, 
com a inclusão formal das Províncias dos EUA e Canadá, a denominação da reunião foi alterada para 
Conferência Interamericana de Provinciais com a abreviação CIAP.

286  Irmão Pedro Herreros, entrevista idem.
287  Ibid.
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... envolve-se na missão evangelizadora da libertação, por meio da educação 
cristã das crianças e jovens, de preferência para os mais necessitados ...

... valoriza sua vocação de catequista ... transborda de entusiasmo para tornar 
Jesus Cristo conhecido...

... segue o caminho de Maria - simples, acolhedor, fraterno, solidário com as 
pessoas comuns e com valores sólidos...

... assume as orientações da Igreja latino-americana em sua opção preferencial 
pelos jovens e os pobres ...

... é capaz de optar pelos pobres, de partilhar a sua vida e permitir-se ser evan-
gelizado por eles ...

... é capaz de se adaptar às culturas locais...288

O impulso de Chosica e Cali, as prioridades das novas Constituições e o apoio 
ativo do novo Superior Geral e do Conselho trabalharam em conjunto para garantir 
que não demorasse muito para que Provinciais e Capítulos Provinciais olhassem 
para novas iniciativas apostólicas e reorientassem as suas prioridades para a vida e 
a missão. Por exemplo, na Província da América Central, em 1986, quatro irmãos 
começaram um projeto em Chichicastenango, no coração de um bairro indígena 
da Guatemala, para trabalhar com a formação de catequistas, animadores de ju-
ventude e professores. Em um bairro pobre de Bogotá, a Província da Colômbia 
estabeleceu um centro social, “La Paz”. Em 1988, a Província do México Central 
começou uma escola com uma comunidade de inserção em uma área marginali-
zada da Cidade do México. No Brasil, a Província de Porto Alegre implantou três 
novas comunidades de inserção em 1989. No Chile, em um subúrbio pobre de 
Santiago, a Província começou uma escola livre, “Escuela Champagnat”, com os 
serviços sociais complementares para 1.400 alunos. No Paraguai, missão fundada 
pela Catalunha somente em 1968, o Colégio Imaculada Conceição deu início, em 
1991, a uma nova escola em uma região pobre de Caaguazú. No mesmo ano, a 
Província do México Ocidental assumiu a direção de uma escola secundária no 
norte, em Mexicali, na fronteira com os Estados Unidos, lugar de muitas pessoas 
mais pobres. Na Argentina, iniciativas das duas Províncias nos subúrbios carentes 
de Buenos Aires e outras em áreas remotas, como a missão de Nueva Pompeya 
entre os povos indígenas no norte. A lista está longe de ser exaustiva; é apenas uma 
amostra indicativa dos tipos de iniciativas assumidas em apenas alguns anos. No en-
tanto, mais do que simplesmente instituir novas bases, muitos irmãos foram viver de 
um jeito novo -- geralmente em comunidades menores, menos institucionalizadas 
no estilo de vida e entre as pessoas mais pobres.

Houve também apoio crescente a esse tipo de iniciativas em todo o espectro 
dos irmãos de cada Província, embora não fosse uma unanimidade. A diferença de 
visão, no entanto, começou a perder um pouco da disputa acirrada da década an-

288  Em FMS Mensagem, n. 4, janeiro de 1989.
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terior. O brasileiro Irmão Antonio Ramalho, na reflexão sobre a experiência de sua 
própria província, comenta:

Lembro-me de Capítulos Provinciais muito polêmicos da década de 1970 relati-
vos aos trabalhos dos irmãos nas periferias e entre os pobres ... Muitos desses proje-
tos não iam bem. Perdemos muitos irmãos entre aqueles que acreditavam nas novas 
iniciativas... Por um tempo perdemos alguma capacidade ... O movimento para os 
pobres criou uma crise de identidade real para alguns irmãos.289

Certamente, nem todos os irmãos estavam se sentindo à vontade com as novas 
orientações ou os pressupostos que as sustentavam. Comentando, vinte e cinco anos 
mais tarde, uma conversa que teve lugar em uma comunidade no Chile, por exem-
plo, quando era o Superior Geral, o Irmão Charles lembrou que o delicado tópico 
do general Pinochet veio à tona:

A conversa ficou bastante tensa. No final, tivemos que concordar em discordar. 290

O chileno Irmão Pedro Herreros mais tarde refletiu que levaria “anos antes que 
pudéssemos falar sobre estas coisas sem gritar um com o outro”. Ele considerou, no 
entanto, que um momento que ajudou a levar o debate preocupado com a agenda 
sociopolítica da América Latina para um foco desapaixonado, centrado no Evangelho 
e no discernimento com base em critérios Maristas, foi a Conferência Geral de 1989.291

Três anos após a Conferência Geral, o ano de 1992 marcou o 500º aniversário da 
chegada do evangelho nas Américas. Uma edição especial do FMS Mensagem oferecia 
um perfil abrangente das então dezoito unidades administrativas Maristas da América 
Latina. No geral, revelou um quadro de uma missão que permanecia principalmente 
dedicada à educação -- primária, secundária e terciária -- quase inteiramente nas es-
colas e universidades católicas. “Estamos convencidos”, escreveu o Irmão Inocencio 
Martínez Calvo no Paraguai “, da necessidade urgente da escola como instrumento 
para o desenvolvimento dessas pessoas.”292 A natureza mutável das escolas, no entan-
to, era evidente. Cada Província era capaz de descrever o seu trabalho entre os pobres 
e marginalizados. Na Província de São Paulo, por exemplo, com 26% dos irmãos esta-
vam envolvidos em projetos sociais e trabalho missionário, foi observado que:

Nos nossos retiros, encontros Provinciais, assembleias e Capítulos Provinciais, 
um tema constante tem sido o de se tornar mais próximos do mundo dos pobres.293

Olhando para o quarto de século desde o Vaticano II, e a influência de Medellín 
e Puebla, Chosica e Cali, bem como a Conferência Geral, em Veranópolis, a expe-

289  Irmão Antonio Ramalho, entrevista idem.
290  Irmão Charles Howard, transcrição de entrevista, idem. p. 17
291  Irmão Pedro Herreros, entrevista idem.
292  FMS Mensagem, n. 11. Abril de 1992. p. 69.
293  Ibid. p. 53.
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riência das Províncias latino-americanas foi resumida desta forma para os leitores 
de todo o Instituto:

Foi um tempo de procura de respostas, de questionamento profundo, crítico e 
radical de tudo o que tinha sido feito, das estruturas institucionais, da vocação, do 
Instituto e sua missão, das obras apostólicas, da vida pessoal e de como ela era vivi-
da, da identidade pessoal, do carisma de Marcelino e do Instituto.294

Um exercício de discernimento para todo o Instituto

Foi em Veranópolis que uma tentativa decisiva foi empreendida para espalhar 
para todo o Instituto o impulso que foi ganhando força na América Latina. Atentos 
para o que poderia ser aprendido de uma experiêcia em outra realidade, o Irmão 
Charles e seu Conselho decidiram que a Conferência Geral de 1989 seria realizada, 
pela primeira vez, longe da sede do Governo Geral.295 O local escolhido para a 
reunião dos sessenta e nove Provinciais e os Conselheiros Gerais (e, a outra novi-
dade, seis jovens irmãos de diferentes países) foi Veranópolis, Brasil. Como parte 
da proposta da Conferência, cada Provincial assumiu uma “peregrinação de soli-
dariedade”. Era típico do estilo de liderança do Irmão Charles que esse requisito 
fosse profético e não negociável: “Não era opcional. Todo mundo deveria ir”.296  
“De fato, as visitas foram central e cuidadosamente planejadas, com nove países 
da América Latina alocados para as visitas dos Provinciais.297 Eles chegaram para a 
Conferência com uma experiência em primeira mão de algum aspecto da realidade 
do continente e como as diferentes Províncias estavam respondendo. O objetivo era 
assumidamente para colocar os visitantes mediante uma experiência de “desloca-
mento significativo” e convidá-los a ser “evangelizados pelos pobres”.298 Quando se 
reuniram e Charles falou para eles, complementado por irmãos latino-americanos, 
como os Irmãos Marcelino Ganzaraín (CG) e Claudino Falchetto, os participantes 
estavam preparados para o método ver-julgar-agir, usado na Conferência.

O tema foi “O Irmão Marista e sua Missão para o Futuro”; a dinâmica era discer-
nimento. Charles já havia abordado a importância do discernimento pessoal em sua 
Circular de 1988. Em Veranópolis, o foco mudou para o discernimento coletivo. Em-
bora alguns participantes e outros no Instituto considerassem que Charles poderia 

294  Ibid. p. 78.
295  O grupo que estava planejando a Conferência compreendia os Irmãos Charles e Benito, com 

os Conselheiros Gerais Richard Dunleavy, Claudio Girardi e Pedro Huidobro. 
296  Irmão Charles Howard, transcrição de entrevista, idem. p. 21.
297  As Províncias e os Distritos de que se solicitou hospedagem foram: México Central, México 

Ocidental, América Central, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Chile, Bolívia e Brasil Norte.
298  FMS Mensagem, 6 de novembro de 1989. 
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estar insistindo demasiado em uma sobreposição inaciana à espiritualidade funda-
mentalmente mariana dos irmãos,299 todos os temas estarian inseridos no processo. 

O carisma do Fundador, no ano do bicentenário de seu nascimento, era essen-
cial no conteúdo das intervenções. O Irmão Charles aproveitou para integrá-lo à 
espiritualidade apostólica Marista. O Irmão Benito mais tarde julgou que esse foi o 
momento em que a abordagem de Charles sobre a espiritualidade tinha sido acolhi-
da de uma maneira significativa e forneceu uma base para o discernimento construí-
do.300 O carisma de Marcelino e suas intuições deveriam ser os traços característicos 
de um apóstolo Marista. As intervenções dos Irmãos Alain Delorme (CG) (sobre as 
Constituições), Richard Dunleavy (CG) (sobre o planejamento Provincial), Marce-
lino Ganzaraín (CG) (sobre os menos favorecidos), Pedro Huidobro (CG) (sobre a 
educação cristã) e Yvez Thenoz (sobre o irmão como apóstolo) estavam entre aque-
las que desenvolveram essas ideias. As três últimas mais tarde passaram a ser um 
complemento da Circular do Superior Geral sobre Espiritualidade Apostólica Maris-
ta publicada três anos depois. O Irmão Pedro defendeu a relevância permanente da 
escola como o ambiente ideal para a evangelização e o irmão Marcelino observou 
que as escolas, faculdades e universidades eram de fato o lugar mais comum para 
os irmãos se desenvolverem, mas ambos os Conselheiros desafiaram a Conferência 
sobre o lugar do pobre.301 O Irmão Marcelino foi especialmente inflexível sobre essa 
questão, apontando para a lógica de que a “opção preferencial” significava que os 
pobres devem fazer-se maioria nas escolas, envolver a maioria dos irmãos e atrair 
a maior parte dos recursos - algo que, enfatizou, estava longe de ser o caso. Ele re-
cordou o chamado do Irmão Basilio à conversão pessoal e institucional, e ligou-o 
à “refundação” a que o Irmão Charles tinha chamado drasticamente os irmãos.302

Embora a Conferência não tenha resultado no tipo radical e imediato de reorien-
tação que os irmãos, como Charles e Marcelino, ansiavam, trouxe o termo “solida-
riedade” para o uso habitual do discurso Marista. Na abertura do Capítulo Geral 
quatro anos depois, o Irmão Charles apresentou esse conceito como o principal 
desafio de Veranópolis para todo o Instituto: uma solidariedade que precisava ser 
autêntica e para todo o Instituto, en favor dos pobres e suas causas justas e em rela-
ção à qual o Instituto deveria ser mais audacioso.303 O Capítulo de 1993 tornou-se 
conhecido por muitos como “o capítulo da solidariedade”304. Isso aconteceu em 
grande medida devido a uma semente que brotou pela primeira vez em Chosica e 
foi bem regada durante os nove anos seguintes.

299  Irmão Richard Dunleavy, entrevista idem.
300  Irmão Benito Arbués, entrevista idem.
301  Suplemento da Circular sobre a Espiritualidade Apostólica Marista. Circulares dos Superiores 

Gerais, XXX, 8.
302  Ibid. p. 566.
303  Alocução de Abertura do XIX do Capítulo Geral. p. 21.
304  Irmão Jeffrey Crowe, entrevista idem. 
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O discurso emergente de solidariedade, discernimento 
evangélico e refundação

A “experiência Montagne” foi uma imagem-chave para os capitulares em 1993, 
algo que consideraram uma “experiência evangélica de solidariedade”.305 Ao avaliar 
a caminhada do Instituto nos anos recentes e motivados pelos próprios itinerarios 
realizados para chegar ao Capítulo, eles perceberam que

... todo o Instituto está realizando sua própria peregrinação de solidariedade, 
tornando-se mais consciente do amor de Marcelino pelo pobre e seu desejo de nos 
colocar “a seu serviço em primeiro lugar, sem excluir ninguém”.306 

Eles conclamaram o Instituto a

... enfatizar a solidariedade como princípio básico de nossa missão educacional 
e colocar nossas obras a serviço do pobre. 307

... e forneceram uma longa lista de formas para as Províncias, instituições, co-
munidades e irmãos para que fizessem isso. Para o Conselho Geral, o Capítulo re-
comendou que

305  Mensagem do XIX Capítulo Geral, n. 11.
306  Ibid. n. 4.
307  Ibid. n. 9.

28. Visita do Irmão Benito Arbués, Superior Geral, a uma comunidade de indígenas.
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n experiências de solidariedade e educação se tornassem uma parte integral 
dos programas de formação;

n fossem estimulados novos projetos que mostrassem preferência pelos menos 
favorecidos, e

n fossem criados um “Secretariado da Solidariedade” em susbtituição do Secre-
tariado Social e um novo “Fundo de Solidariedade”.308

A última recomendação deu origem ao Bureau de Solidariedade Internacional 
(BIS – Bireau of International Solidarity) três anos depois.

Os apelos do Capítulo foram retomados no âmbito da Administração Geral, das 
unidades administrativas e instituições e, individualmente, por irmãos e leigos Ma-
ristas. As Províncias fora da América Latina, é claro, também tinham sido ativas antes 
do Capítulo, na década de 1980 e antes, em discernir suas prioridades apostólicas e 
estabelecer novas fundações educacionais em sua resposta aos apelos que estavam 
sendo feitos pelo Instituto. Perto de duas centenas de iniciativas diversas tinham sido 
tomadas em todo o mundo, um dado significativo. Por exemplo, em 1986, a Provín-
cia de Madagascar tinha fundado uma nova escola, o St Pierre Chanel College em 
Ihosy, ao sul do país onde apenas 12% das crianças frequentavam a escola; a Pro-

308  Ibid. n. 14.

29. “Lar Marcelino” para crianças de rua. General Santos, Filipinas.
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víncia da Nigéria iniciara um projeto educacional e social em 1985 em Ezzagu, uma 
área de pobreza material e espiritual; na Austrália, a Província de Sydney assumiu a 
direção de duas escolas primárias católicas nas cidades rurais remotas de Bourke e 
Murgon, com uma população indígena marginalizada e a Provincia de Melbourne 
em Sata Teresa; a Província do México Central envolveu-se na década de 1970 com 
os povos indígenas no sul do país, em Chiapas e a do México Ocidental em 1982 
em Oaxaca; em 1991, a Província das Filipinas fundou a “Marcellin House” perto 
da cidade de General Santos como um centro de refúgio e formação para crianças 
de rua. Entre aquelas que fundaram novas missões estrangeiras a Província de Iber-
ville, no Haiti em 1985, a Província de León, que tinha estabelecido uma presença 
em Honduras em 1992, e a do México Ocidental na Tanzânia, assumindo, nesse 
mesmo ano, uma escola secundária na cidade de Masonga.

Na década de 1980, esses movimentos nem sempre tiveram a unanimidade en-
tre os irmãos de uma Província. Às vezes, na verdade, tornaram-se bastante divi-
sionistas. Em vez de propor uma nova iniciativa para ser mais inclusiva no alcan-
ce apostólico da província, as opções eram muitas vezes defendidas em Capítulos 
Provinciais em termos de escolha 
contra um tipo de trabalho em fa-
vor de outro. O Irmão Emili Turú 
recorda a experiência de algumas 
Províncias na Espanha:

Em algumas partes da Espa-
nha, as opções estavam sendo 
feitas contra alguma coisa. Isso 
causava divisão entre os irmãos. 
... Havia discordâncias -- aqueles 
que estavam com os ricos, aque-
les que estavam com os pobres ... 
No início houve mais confrontos 
como esse ... É uma divisão que 
ainda persiste um pouco em al-
guns lugares do Instituto.309

O Capítulo de 1993 deu novo 
impulso para que as Províncias 
continuassem a se mobilizar em 
novos campos educacionais, de-
dicando mais recursos, pessoal e 
energias a projetos que coloca-
vam as Províncias em solidarie-
dade concreta com os pobres e 

309  Irmão Emili Turú, entrevista idem.

30. Partida dos primeiros Irmãos (Michael O’Hara, 
Andreas Krupp, Gerard Gillespie e Ewald Frank), da 
Alemanha para Roo, Quênia, (1984).
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marginalizados. A partir de 1993, também ficaram significativamente mais atentas 
ao envolvimento dos leigos em tais iniciativas, não apenas como colegas de trabalho 
ou funcionários contratados por causa de um número insuficiente de irmãos, mas 
como Maristas com seu próprio direito. Mais uma vez, os exemplos são múltiplos. 
Por exemplo, o Capítulo Provincial de 1993, em São Paulo, decidiu que cada escola 
paga apoiaria uma obra precisando de apoio como, por exemplo, em 1996, uma 
nova escola primária que recebeu o nome do Irmão Francisco Rivat em uma região 
densamente povoada de Samambaia (Brasília) com o apoio do Colégio Marista de 
Brasília. A Província de Sydney, na procura de uma nova fundação no Camboja, 
país devastado pela guerra, optou por iniciar uma escola primária em 1996 em Ph-
nom Penh para crianças com deficiências físicas que, na cultura Khmer eram muitas 
vezes esquecidas e com poucas oportunidades. O líder deste projeto, o Irmão 
Terence Heinrich, valeu-se apenas de professores com deficiências físicas – um posi-
cionamento profético, mas respeitoso, do engajamento evangélico numa sociedade 
predominantemente budista, que teriam essa disposição no mínimo incomum. Em 
1996, no Distrito do Paraguai, ainda dependente da Província da Catalunha, a esco-
la primária criada três anos antes na nova cidade de Mariscal Estigarribia na remota 
região do Chaco Boreal do Paraguai foi ampliada para incluir os níveis da educação 
infantil, do secundário e um curso superior de dois anos para formação docente, 
integrada ativamente na Igreja local e acolhendo voluntários leigos Maristas de SED 
em Espanha. No mesmo ano, em mais um exemplo, a Província de Melbourne 
fundou com dois irmãos, alguns leigos e jovens voluntários um novo projeto de 
educação e de previdência social para adolescentes em situação de risco - aqueles 
sem-teto, excluídos da escola e delinquentes juvenis.

Na região dos Grandes Lagos da África, tão ferida pelo genocídio de Ruanda em 
1994 e a agitação no então Zaire (agora República Democrática do Congo), os ir-
mãos eram professores, catequistas e responsáveis pelo material didático no campo 
de refugiados de Nyamirangwe, perto de Bugobe, na fronteira entre Ruanda e Zaire. 
Quando ficou inseguro para os irmãos ruandeses continuarem no acampamento, não 
faltaram irmãos voluntários de outras Províncias do Instituto para tomar seus lugares. 
A Província da Itália fundou uma nova escola secundária em Taormina, na Sicília em 
1995 para as famílias que lutavam para ter acesso à educação católica, enquanto em 
Moçambique, a Província de Portugal conseguiu restabelecer e ampliar as iniciativas 
educacionais após dezesseis anos de uma guerra civil avassaladora que terminou com 
o acordo de Roma em 1992. Na República Centro-Africana, a Província francesa de 
Beaucamps-St-Genis-Laval planejou a construção de uma nova escola primária em 
Berberati, financiada em parte por escolas da França e Melbourne. Em 1997, os Pro-
vinciais da Europa projetaram a expansão da presença Marista na Europa Oriental, 
com Catalunha, Levante e Beaucamps-St-Genis assumindo a responsabilidade por 
uma nova fundação na Hungria, além da escola já estabelecida em Györ, bem como 
Bética, Castilla, Madrid e L’Hermitage, introduzindo uma fundação para os jovens ca-
rentes na Romênia. Em 1995, o Instituto Marista de Solidariedade (IMS) foi criado em 
Belo Horizonte pela Província do Rio de Janeiro, uma das inúmeras agências e funda-
ções dedicadas à solidariedade e iniciadas em diferentes partes do Instituto. 
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Através das seis Províncias do Brasil 

... cada vez mais assumimos novos modelos.. As escolas tradicionais ficaram 
cada vez mais comprometidas com a solidariedade, abrindo programas para os po-
bres em suas próprias instalações... Houve uma nova onda de fundações em obras 
sociais... em um ambiente menos conflituoso.310

Educação na e para a solidariedade também estava começando a se estabelecer 
firmemente nos diferentes níveis da formação inicial, mesmo que alguns pensassem 
que essa era uma área que recebera atenção inadequada no Guia de Formação 
formalmente aceito no Capítulo de 1993. No MIC, em Nairóbi, por exemplo, os 
irmãos com formação didática em nível de graduação foram enviados às escolas e 
aos projetos educacionais nas áreas mais remotas e com menos acesso aos níveis 
organizacionais, assim como aos povos dessas regiões. Algumas Províncias muda-
ram suas casas de formação inicial para os bairros mais pobres das cidades e vilas, 
como, por exemplo, o escolasticado da Província da América Central na cidade de 
Guatemala. Em 1997, cinco unidades administrativas da região Ásia - Pacífico (Sri 
Lanka, Melbourne, Fiji, Filipinas e Sydney) integraram-se para organizar uma exten-
sa imersão de solidariedade para irmãos do escolasticado nas Filipinas.

A narrativa de solidariedade que estava sendo promovida pelo Superior Geral, a 
Comissão de Solidariedade do Conselho311 e do recém-criado Bireau de Solidarie-

310  Irmão Antonio Ramalho, entrevista Idem.
311  Em meados da década de1990, compreendia os Irmãos Claudino Falchetto, Marcelino Gan-

zaraín, Allen Sherry e Yvon Bédard

31. Primeira comunidade Marista. Györ, Hungria (1994).
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dade, estava cada vez mais entrelaçada com a do discernimento evangélico e da 
refundação. Ao avaliar a influência do Evangelho de Jesus Cristo nas instituições 
educacionais Maristas e a possível reorientação que poderiam exigir delas e de 
suas Províncias, os líderes Maristas estavam sendo conduzidos a dois imperativos 
interrelacionados: o rejuvenescimento da sua estratégias para a evangelização 
dos jovens e um discernimento evangélico dos propósitos e processos das pró-
prias instituições. Em seu relatório ao Capítulo Geral de 1993, o Irmão Charles e 
seu Conselho reafirmaram o que tinham enfatizado repetidamente, que “a mis-
são está no centro das nossas vidas como irmãos”, mas estavam conscientes das 
dificuldades, por causas diversas:

n envelhecimento dos Irmãos na majoria das Províncias e subsequente diminui-
ção da ousadia312 em suas iniciativas,

n discernimento inadequado das prioridades apostólicas,

n secularismo, materialismo e individualismo generalizados que estavam afe-
tando as culturas,

n algum cansaço e perda de entusiasmo.

Eles julgavam ser necessário ao Instituto discernir, fortalecer e diversificar 
seus apostolados, com atenção aos mais negligenciados e às necessidades dos 
jovens. Parte disso significava acolher o apelo do Papa João Paulo II à “nova 
evangelização”.313 Em 1992, os trinta e nove irmãos que participaram do pri-
meiro Congresso Europeu de Educação Marista em Barcelona (convocado pela 
Província da Catalunha314), tinham explorado as formas com as quais as escolas 
Maristas estavam respondendo às necessidades e esperanças da juventude euro-
peia no presente. Em reunião seis anos mais tarde, em Champville, no Líbano, 
os Provinciais da Europa dirigiram sua atenção à “reevangelização” da Europa, 
tema muito caro a João Paulo II e também ao seu sucessor Bento XVI315. Bento, 
em particular, deu destaque a isso, culminando com a indicação do tema do Sí-
nodo dos Bispos em 2012, que contou com a presença do Superior Geral, Irmão 
Emili. 

312  Esta palavra era, para o Irmão Charles, a tradução preferida da palavra francesa audace, um 
dos temas do Capítulo.

313  Relatório do Irmão Superior Geral e de seu Conselho ao XIX Capítulo Geral. p. 32-33.
314  De 11 a 15 de maio de 1992. O Irmão Lluís Serra foi uma figura chave na organização, junto 

com a Fundação Champagnat da Catalunha. FMS Ecos, n. 15. Junho de 1992.
315  O pensamento de João Paulo II sobre este tema é mais bem entendido em sua Encíclica 

Redemptoris missio publicada em dezembro de 1990. Baseando-se em Evangelii nuntiandi, o Papa 
exortou a Igreja a um espírito missionário revitalizado, com uma ênfase paulina na conversão interior 
a Cristo e estendendo a mão aos outros e à cultura secular que surgiram.



125

Nesse tempo, no entanto, em algumas partes da Igreja – tanto na Europa 
como em outros lugares – havia uma forte movimentação visando a uma espécie 
de catolicismo restaurado, normalmente bastante conservador em seus modos 
de expressão316.

Em 1995, a preocupação dos Provinciais da Europa era com um “relançamento” 
da missão Marista em todo o continente, um sinal tanto da marcha do secularismo 
quanto da diminuição do impacto da educação Marista em muitos países.317 Isto 
coincidia com o enfraquecimento mais abrangente na vitalidade da fé cristã que 
estava acontecendo em muitas partes do mundo, e que João Paulo II acreditava estar 
afetando especialmente

... países com antigas raízes cristãs, e ocasionalmente também nas Igrejas mais 
jovens onde grupos inteiros de batizados tinham perdido o sentido da fé, ou mesmo 
não se consideravam membros da Igreja, e viviam distante de Cristo e seu evangelho. 
Nesse caso, era necessária uma “nova evangelização” ou uma “reevangelização.318

Esse tipo de situação atingia, é claro, a própria razão de ser do projeto Marista. 
Isso desafiou Províncias e várias de suas instituições e programas a apresentar tanto 
a sua identidade como os seus propósitos, sendo criativas em suas estratégias para 
a evangelização e a formação dos educadores e evangelizadores.319 Isso significava 
coisas diferentes em lugares diferentes. Por exemplo, em um país como o Canadá, 
onde o ensino religiosos nas escolas tinha sido amplamente proibido por lei, fez 
com que tudo o que fosse explicitamente preocupação da evangelização ou ca-
tequese devia acontecer fora da escola.320 Nos países asiáticos, como a Malásia, 

316  Um projeto de pesquisa longitudinal sobre este tema com relevância para a educação marista 
é o que foi realizado por uma equipe liderada pelo Prof. Didier Pollefeyt da Faculdade de Teologia 
e Estudos Religiosos na Katholieke Universitet de Leuven (Bélgica) desde 2006. Ele explora como as 
comunidades escolares compreendem a profunda identidade das instituições educativas católicas - e, 
de fato, do próprio Catolicismo - no mundo de hoje. Desde 2012, as escolas Maristas das Províncias 
da Europa Centro-Oeste e Austrália participaram do estudo, incluindo a geração de uma medida para 
correlacionar a abordagem Marista do ensino com várias orientações no sentido do Catolicismo. A 
posição acadêmica da equipe de investigação é promover o que se denomina “crença pós-crítica” 
contra outros modos de entender os propósitos e intenções das instituições católicas, incluindo es-
colas, descritas como “reconfessionalizantes”. Cf. Pollefeyt, D. and Bouwens, J. (2010) ‘Framing the 
identity of Catholic schools: empirical methodology for quantitative research on the Catholic identity 
of an education institute’, International Studies in Catholic Education, 2, 2, 193 — 211.

317  Cf. FMS Mensagem, n. 18. Novembro de 1995.
318  Redemptoris missio, n. 33.
319  Esses são os desafios amplamente abordados também pelas autoridades diocesanas e do Va-

ticano. Cf, por exemplo, a série de documentos sobre a escola católica que foi publicada pela Con-
gregação para a Educação Católica: A Escola Católica (1977); O Leigo Católico Testemunha de Fé na 
Escola (1982); A Dimensão Religiosa da instrução na Escola Católica (1988); A Presença da Igreja na 
Universidade e na Cultura da Universidade (1994); A Escola Católica no limiar do Terceiro Milênio 
(1997); As pessoas consagradas e sua Missão nas escolas: Reflexões e Orientações (2002); Educar 
juntos na Escola Católica. Missão partilhada por pessoas consagradas e fiéis leigos (2007); Educação 
religiosa nas escolas (2009); Educar hoje e amanhã. Uma paixão que se renova (2014).

320  Irmãos Gérard Bachand e Yvon Bédard em encontros com o autor, 16 de maio de 2015.
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Singapura, Índia e Hong Kong, onde a população cristã era relativamente pequena 
e a expressão pública ou o ensino da fé cristã podia muitas vezes ser uma questão 
delicada, os desafios eram novamente diferentes. Em países como França ou Bélgica 
com uma rica herança católica, mas com culturas bastante secularizados, os pais 
e estudantes das escolas católicas não consideravam o ensino religioso como alta 
prioridade. Nos países em algumas partes da África ou do Pacífico, onde a prática 
da fé era mais forte, os problemas estavam mais associados à capacidade ou dispo-
nibilidade dos professores. Na Austrália, onde as escolas muitas vezes eram muito 
bem financiadas e os professores profissionalmente bem preparados por instituições 
de ensino superior católicas, a maioria da população tinha pouca ou nenhuma co-
nexão ativa com a Igreja ou com uma fé religiosa.

Ao avaliar a vitalidade da missão do Instituto em 2001, os Conselheiros Gerais 
em seu Relatório para o XX Capítulo Geral indicaram que eles haviam sido incenti-
vados por muitas coisas que tinham acontecido desde 1993. Eles destacaram a ge-
nerosidade, o amor, o entusiasmo e a fidelidade da tantos irmãos, o grande número 
de novos projetos, o trabalho do Bureau Internacional de Solidariedade e as novas 
ONGs Maristas, a saúde dos movimentos apostólicos de jovens em alguns países 
e o entusiasmo dos leigos maristas.321 A evangelização pela educação e o acompa-
nhamento dos jovens, particularmente os menos favorecidos, foi como o Conselho 
havia interpretado a prioridade da missão do Capítulo anterior322 e isso forneceu um 
critério simples para se avaliar a saúde da missão. Os conselheiros estavam preo-
cupados, entretanto, com várias coisas que tinham observado: a elevada proporção 
de irmãos cujos papéis administrativos os mantinham afastados do contato direto 
com os jovens; alguma passividade devido ao envelhecimento; a “alta resistência” 
que lamentavelmente ainda havia em algumas Províncias em relação a uma ver-
dadeira parceria com os leigos; e um “sentimento de superioridade” por parte de 
alguns irmãos que estavam por trás dessa resistência. Sua maior preocupação, no 
entanto, era o nível aparentemente baixo da prioridade apostólica em muitas obras 
educativas e a falta de decição para sair dos lugares não mais consistentes com os 
objetivos da missão. O Irmão Benito foi particularmente forte em relação aos dois 
últimos pontos da Conferência Geral em 1997, repetidos no Relatório do Conselho. 
Eles constataram a necessidade de instituições e outros programas educacionais se 
transformarem para que eles pudessem “evangelizar em profundidade” e “formar a 
juventude para a solidariedade”. Eles também enfatizaram a necessidade de mais “ 
iniciativas novas em favor dos pobres”, que era “um requisito para a refundação”.323

A conexão entre solidariedade, discernimento evangélico e refundação ganhou 
força na segunda metade do mandato do Conselho do Irmão Benito. Foi uma in-

321  Relatório do Irmão Superior Geral e seu Conselho ao XX Capítulo Geral, em FMS Mensagem, 
n. 29. Dezembro de 2000 – Janeiro de 2001, n. 3.3.

322  Ibid. n. 1.2.
323  Ibid. n. 3.3.
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tensificação e uma concentração das orientações que tinham sido estabelecidas 
pelo Capítulo. Uma das pedras de toque que emergiram para Benito e outros foi a 
incongruência do elitismo de grandes instituições em algumas Províncias. O forte 
apelo para que essas obras se tornassem mais inclusivas começou pelo menos tão 
cedo quanto o Documento Pobreza e Justiça do Capítulo de 1976, mas questões se-
melhantes já haviam sido abordadas em Capítulos Gerais em 1932 e 1948.324 Uma 
das primeiras Províncias a instituir isso de forma abrangente foi a África do Sul, onde 
a política do apartheid ainda estava em vigor.325 Desafiando essa política imposta de 
forma estrita, os irmãos decidiram introduzir o critério da integração nas matrículas. 
Foi um movimento ousado, que causou não apenas conflito com as autoridades, 
mas também com muitos pais. Mais tarde o Irmão Charles Howard comentou:

Jude326 era um dos homens mais inspiradores que conheci. Certa vez, como Pro-
vincial, ele estava dando uma palestra aos pais para explicar o sistema de inclusão 
racial em uma escola particular. Um dos pais, como líder, acusou os irmãos de serem 
“traidores”... E houve outros entre os próprios irmãos que não estavam a favor.327

Em algumas partes da América Latina, onde essa questão era, talvez, mais sensível 
e mais contundente do que em outros lugares, as Províncias deram início a diversas 
iniciativas. A Província de São Paulo foi anteriormente mencionada como referên-
cia; outro exemplo foi a Província de Córdoba (Argentina), onde o Colegio Maris-
ta Señora del Rosario havia motivado 
sua comunidade escolar e reformado 
os edifícios em ruínas de uma antiga 
estação ferroviária, em “La Boca”, 
uma favela de Rosário, para fundar a 
Escuela Marista Marcelino Champag-
nat, que em 1998 tinha 550 alunos. 
Houve muitos outros exemplos, na 
América Latina e em outros lugares, 
mas não o suficiente para convencer 
os capitulares de sucessivos Capítulos 
Gerais de que isso era o tipo de “con-
versão pessoal e institucional” para a 
qual o Irmão Basilio tinha sido o pri-

324  Cf. Irmão Marcelino Ganzaraín sobre esse ponto no Suplemento à Circular sobre Espirituali-
dade Apostólica Marista, p. 567.

325  Uma política legislativa de segregação racial severa que afetou todos os níveis das instituições 
e da sociedade da África do Sul, oficialmente vigorando de 1948 a 1994, mas com suas raízes nos 
tempos coloniais holandeses.

326  Ele está se referindo ao Irmão Jude Pieterse, o então Provincial. Etnicamente, o Irmão Jude era 
Afrikaner, o grupo mais associado ao Partido Nacional e ao regime do apartheid. Isso ampliava o sen-
tido de traição que alguns sentiam em relação a ele e também o grau de simpatia sentido por outros.

327  Irmão Charles Howard, transcrição de entrevista idem. p. 30-31.

32. Novas perspectivas pastorais no Canadá 
(2008).
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meiro a conclamar. O Conselho do Irmão Seán assumiu essa iniciativa de seu ante-
cessor - solicitado pela Circular final do Irmão Benito e pelos desejos expressos do 
Capítulo Geral. Uma nova comissão para o Uso Evangélico dos Bens foi criada e um 
secretário nomeado para dar sequência à iniciativa.328 Até o momento da Conferên-
cia Geral em Negombo, em 2005, cerca de metade das Províncias já havia iniciado 
o solicitado “Plano de Discernimento”.329 Em um discurso contundente de abertura 
da Conferência, o Irmão Seán expressou sua opinião de que “nós não fizemos a 
avaliação das obras solicitadas pelo XX Capítulo Geral.”330 Quatro anos mais tarde, 
ele e o Conselho Geral foram um pouco mais sutis na avaliação do progresso. Em 
muitas partes do Instituto, eles consideraram que houve “esforços significativos ... 
para fazer de nossas obras educativas centros de evangelização”. Os Conselheiros se 
referiam ao trabalho das equipes de pastoral e espiritualidade, ao nível de recursos, 
ao lugar de oração e retiros, aos programas da pastoral juvenil, bem como à utiliza-
ção de critérios claros para avaliar a eficácia da evangelização. Em outros lugares, 
no entanto, eles concluíram que era “difícil imaginar que a evangelização fosse a 
prioridade e o foco da escola.”331

Em um período de duas décadas, a narrativa de Roma sobre refundação perma-
necia forte. Para os Irmãos Benito e Seán estava inerentemente vinculada à autenti-
cidade e à intensidade da conversão pessoal que estava ou não acontecendo:

... nada mudaria sem a conversão (individual). Precisávamos enfrentar os proble-
mas tanto dos irmãos jovens quanto dos de meia-idade.332

O Irmão Seán estava preocupado que a “crescente profissionalização” que ame-
açava “ofuscar a natureza apostólica da nossa vida” e que, apesar de todas as novas 
obras, e novas formas de vida comunitária, de oração e se vestir, “não tinha conse-
guido realizar a longamente esperada renovação.”333 Exemplos de alternativas foram 
frequentemente objeto de publicações do Instituto, mediante fotos, perfis, notícias e 
entrevistas no Boletim Marista semanal ou no Ecos Maristas mensal. Em uma entre-
vista com o Irmão João Gutemberg, após trinta e cinco anos de presença dos irmãos 
na Amazônia, sua vida e obra foram retratadas em termos de refundação. Naquela 
época, em um Distrito dependente da Província do Rio Grande do Sul, seus trinta 
e cinco irmãos foram espalhados por dez pequenas comunidades, trabalhando nas 
escolas, na pastoral de jovens, na catequese e como moderadores de CEBs. Durante 
parte do ano, muitos irmãos viviam com as populações ribeirinhas.

328  O Irmão Pedro Ost, que tinha uma sólida base na ação social e projetos sociais no Brasil, sua 
terra de origem.

329  FMS Mensagem, n. 34. Dezembro 2005
330  Abertura e Encerramento do Irmão Seán Sammon na VII Conferência Geral. Negombo, Sri 

Lanka. De 7 e 30 de setembro de 2005.
331  Relatório do Irmão Superior Geral e seu Conselho no XXI Capítulo Geral. p. 16.
332  Irmão Benito, entrevista idem.
333  Abertura e Encerramento do Irmão Seán Sammon na VII Conferência Geral. Negombo, p. 10
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Inicialmente, estamos formando comunidades fraternas, inseridas e enraizadas 
na cultura da comunidade mais ampla das pessoas que servimos. Procuramos 
desempenhar um papel significativo na vida dessa comunidade mais abrangente, 
dando prioridade a um estilo de vida simples e mantendo diálogo com a popu-
lação local nas situações em que se encontram. Uma consequência ao assumir 
esse desafio é a necessidade de que os irmãos encontrem formas de apoio. Os 
irmãos querem ganhar sua própria vida em solidariedade com as pessoas ao seu 
redor ... Precisamos assumir a missão da forma mais itinerante ... Assim, é melhor 
não possuir os centros onde trabalhamos e colaborar com outras congregações, 
dioceses e instituições ... Temos de tornar nosso um novo jeito de pensar a nossa 
vida consagrada como Maristas.334

Por mais inspiradas e valorizadas que possam ser essas novas expressões de vida 
dos irmãos como consagrados, o seu estilo de vida e a natureza de seu trabalho 
permanecia excepcional mais do que normal. Para irmãos, e mais especialmente 
para a grande número dos leigos maristas que foram sendo cada vez mais incluídos 
na compreensão coletiva do que era um marista, o local mais frequente para a vida 
e a missão Maristas continuava a ser as instituições e os programas educacionais em 
cidades e vilas em todo o mundo. Embora essas obras possam muito bem ter viven-
ciado uma reorientação significativa para que fossem mais inclusivas e mais alertas 
aos imperativos evangélicos, a realidade é que era nelas que a maioria dos maristas 
do mundo continuava a se encontrar. Chegara o momento em que seriam capazes 
de descrever a finalidade e uma abordagem distinta em linguagem contemporânea.

Havia muitas partes do mundo Marista onde a escolaridade predominante, mui-
tas vezes o ensino médio, continuava a ser prioridade fundamental para os irmãos 
e eles sentiram que isso se justificava como seu foco principal. Às vezes, isso foi o 
resultado de fatores sócio-históricos que garantiu que as escolas Maristas, ou pelo 
menos a maioria delas, não tinham se tornado elitistas. Esse foi o caso em algumas 
democracias ocidentais, onde os princípios democráticos sociais criaram socieda-
des em que não havia a disparidade de riqueza e privilégios que afligiu alguns ou-
tros lugares. Às vezes, havia também níveis adequados de financiamento público 
das escolas católicas, que lhes permitiam manter suas taxas de matrícula baixas e ao 
alcance das famílias comuns. Países como Irlanda, Canadá, Austrália, Nova Zelân-
dia e Espanha foram exemplos disso. Em outras partes do mundo -- especialmente 
nos chamados países em desenvolvimento, onde o acesso à educação era limitado 
e eram poucas as boas escolas – as Províncias julgavam que a escola católica man-
tinha um lugar legítimo no cerne da missão do Instituto. Novas escolas continuaram 
a ser fundadas, e lutando para que o Instituto as assumisse. Este foi o caso de países 
da Ásia, como a Índia335 e o Paquistão, da Oceania, como Papua Nova Guiné, Ilhas 

334  Boletim Marista, n. 46. 10 de janeiro de 2003.
335  Em 1988, como primeira obra dos Irmãos hindus, uma escola localizada em P.Udayapatty, 

em Tamil Nadu.
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Salomão, Kiribati336 e Fiji, bem como na maioria dos países da África337, onde as 
taxas de analfabetismo, pobreza e deslocamento eram elevadas . Em 1998, o irmão 
Eugène Kabanguka informava que

... em quase todos os países onde nos estabelecemos na África, os bispos estão 
construindo escolas e solicitando que cuidemos delas.... Como no tempo do Padre 
Champagnat, observamos a ignorância como consequência dos precários sistemas 
educacionais e do pouco acesso aos meios de comunicação, a pobreza endêmica, 
guerras civis...338

Isso levantou questionamentos dos irmãos africanos sobre o tipo de escolas que 
devemos assumir e qual o papel que elas desempenhariam. Isso levou o Irmão Eu-
gène a se perguntar se não seria mais preciso falar da África em um processo de 
“fundação” mais do que de “refundação”.339 Um exemplo específico dessa extrema 
necessidade de educação foi Angola, que tinha sofrido com uma longa guerra civil.

O objetivo de nossa missão Marista em Angola é aliviar os efeitos devastadores da 
longa guerra civil que colocou o governo contra os rebeldes da UNITA e devastou o 
país. No presente momento, a Província do Rio Grande do Sul tem cinco irmãos traba-
lhando em Luanda. Durante o período de verão, dois irmãos e dois leigos da Província 
oferecerão um curso de formação para 70 professores em Kwito-Bié sobre as relações 
interpessoais, o desenvolvimento educacional e a nossa missão educativa marista.340

 Um texto de referência, abordando as finalidades, prioridades e abordagens de 
irmãos e leigos Maristas na educação, que expressasse isso de uma maneira que 
falaria às realidades do mundo contemporâneo e refletisse os novos rumos e ênfases 
de obras Marista, seria um recurso para ajudar essa formação.

A reformulação da educação Marista 

A proposta para um novo documento sobre a educação Marista ou escola Ma-
rista era parte do mandato ao novo Conselho Geral do XIX Capítulo Geral de 1993. 
O Conselho foi questionado a: (a) criar “uma comissão internacional para descrever 
as características de um ‘Projeto Educativo Marista’ “; e (b) proporcionar “orientação 

336  A Província da Nova Zelândia assumiu o Colégio St Louis nessa remota ilha do Pacífico em 
1984.

337  Em 1986, a Província da Alemanha fundou uma escola no Quênia onde só uma pequena 
porcentagem de estudantes continuava na escola secundária. Em 1988/89, as Províncias do Norte e 
de l’Hermitage fundaram na Guiné Equatorial e, em 1992, a Província do México Ocidental assumiu 
uma escola na Tanzânia.

338  FMS Mensagem, n. .25. Dezembro de 1998. p. 47.
339  Ibid.
340  Boletim Marista, n. 49. 31 de janeiro de 2003.
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e animação para a educação marista” por meio de seu próprio trabalho e também 
pelas “equipes regionais.”341 A tarefa atrasou. O Capítulo anterior havia solicitado 
algo similar. Em 1985, os capitulares pediram uma definição de “Educação Marista” 
como uma das três prioridades que atribuíam à missão Marista.342 O Conselho do 
Irmão Charles ‘, no entanto, no início de 1990, formalmente “adiou” esse pedido 
do XVIII Capítulo com nenhum progresso real a respeito. Sentiam que os recursos 
na Casa Geral cresceram em razão de outras prioridades, impedindo que pudes-
se ser realizado corretamente.343 Na verdade, o apelo já tinha sido proposto em 
um Capítulo anterior: a comissão do apostolado em 1976, também tinha sentido a 
necessidade de um documento sobre a escola Marista.344 Essa demanda veio espe-
cialmente da França que, como outros países ocidentais, mas certamente à frente 
da maioria deles, estava lidando com um tipo de mélange pós-1968 de um colapso 
das novas vocações, mudanças significativas nas abordagens sobre a catequese, um 
secularismo desenfreado e o crescimento do pluralismo moral e de questões funda-
mentais sobre o lugar e a finalidade da escola católica.345 Era necessário orientar. Os 
prórios franceses respondiam de diferentes maneiras: na época das duas Províncias 
(Beaucamps-St Genis e MCO-Hermitage), uma decidiu-se por uma orientação que 
incorporava todas as obras no âmbito das estruturas diocesanas – situando-se na 
missão da igreja local como Marcelino fizera e sem qualquer atenção especial à 
identidade marista ou seu espírito além dos próprios irmãos; a outra considerou en-
tão o que era distintivo e efectivo de uma escola marista e foram procuradas formas 
de apoiar os diretores e professores (principalmente leigos) nessa forma particular 
de educação.346 O que fazer com as escolas onde trabalhavam poucos irmão, ou 
mesmo nenhum? Até que ponto isso era válido ou útil para promover uma forma 
distinta de educação católica que poderia ser descrita como “Marista”? Para que 
finalidade? Se assim era, como obter recursos? Poderia haver uma escola Marista 
autêntica sem a administração dos Irmãos Maristas? Será que os leigos teriam algum 
papel na decisão sobre o melhor caminho a seguir? Essas foram questões que não só 
as Províncias francesas estavam enfrentando na década de 1970. As mesmas ques-
tões foram também surgindo, e rapidamente, na Bélgica, Holanda, Reino Unido, 
Canadá, Hong Kong, Líbano, Grécia, Itália e em outros lugares. Na década de 1990, 
todas as Províncias do Instituto estavam enfrentando questões semelhantes e suas 
respostas a elas variavam muito.

341  Atas do XIX Capítulo Geral, n. 35.
342  As outras duas eram: o movimento apostólico para jovens e o lugar de Maria no apostolado 

dos irmãos.
343  Relatório do Irmão Superior Geral e seu Conselho ao XIX Capítulo Geral, p. 45.
344  Irmão Richard Dunleavy, entrevista idem.
345  Ibid.
346  O Irmão Maurice Berquet e o Irmão Alain Delorme, entrevistas gravadas com o autor, 4 e 5 de 

maio de 2015. De acordo com esses irmãos, é uma decisão que continua a provocar opiniões dividi-
das entre os irmãos franceses. É inegavelmente un tema bem significativo.
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O único texto abrangendo todo o Instituto especificamente sobre o tema da edu-
cação Marista – à parte o documento “Apostolado” do XVII Capítulo, que teve um 
impacto um pouco abaixo do esperado - era Le Guide des Écoles de 1853.347 O 
mundo tinha mudado. Um elemento importante desta alteração foi o XIX Capítulo 
ao optar decisivamente pela inclusão dos leigos “como verdadeiros parceiros”.

Comprometemo-nos a desenvolver e aprofundar a nossa “parceria” com os lei-
gos, tanto em nossas práticas da comunidade como em nosso trabalho apostólico. 
Isso implica:

n envolver os leigos em todos os aspectos das obras maristas, incluindo sua 
direção;

n promover e acompanhar a formação sistemática dos leigos na espiritualidade, 
educação Marista, liderança, justiça e solidariedade;

n comunicar o carisma e a espiritualidade Marista aos leigos e estar abertos ao 
nosso enriquecimento com o seu modo de viver a vocação cristã.348

Foi um divisor de águas. Pelo menos para as Províncias que estavam prontas 
para acolher o conceito ou tinham a capacidade de fazê-lo. Nem todas fizeram, 
pelo menos não imediatamente. Essa declaração do Capítulo foi muito além da 
fundamentação do Movimento Champagnat da Família Marista, que estava bastante 
preocupado com os leigos que compartilhavam a espiritualidade Marista. Tratava-se 
da missão e foi sustentada por uma visão de que os leigos poderiam ser Maristas 
e ter um papel na responsabilidade pela Missão Marista de uma forma tão válida 
quanto os irmãos.

Mesmo que o Conselho do Irmão Charles não tivesse emprendido a preparação 
de um documento sobre a escola Marista contemporânea ou o desenvolvimento de 
formas para a utilização desse recurso para permitir que irmãos e leigos fossem ca-
pazes de descrever a escola Marista do século XX e eles próprios como educadores 
maristas, cada Província tinha começado a fazê-lo a partir de 1985. Uma dessas 
iniciativas, na verdade bem acolhida pelo Conselho Geral que deu total apoio a ela, 
foi o pequeno livro escrito pelo neozelandês Irmão Gregory Ryan, chamado A Gui-
de for a Marist Educator.349 Seguiram-se outros, como o dos Irmãos da Província de 
Catalunha Josep María Escorinhuela, Joan Moral e Lluís Serra em 1983, El Educador 
Marista. A obra do Irmão Gregory abordou as Constituições recentemente adotadas 
de 1986 e sua própria experiência da escola Marista moderna. Ele argumentou ser 

347  Além desse, havia outros documentos, principalmente do lado do Irmão João Batista (por 
exemplo, Avis, Leçons, Sentences, La Vie du Marcelino Champagnat, Biographies de Quelques Frères 
e Le Bon Supérieur), que descreveram diferentes aspectos de como os irmãos ensinavam e cuidavam 
dos jovens, como dirigiram suas escolas, e revelaram as principais características de suas prioridades e 
ênfases. Mas, para a maioria das pessoas na década de 1980, tudo isso caíra em desuso.

348  Ibid. n. 34.
349  Ryan, G. (1989) Um Guia para o Educador Marista. Roma: Irmãos Maristas.
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importante para um instituto religioso ter consciência dos elementos distintivos do 
seu carisma, caso contrário teria pouca razão de ser.

No livreto se codificava “a forma” da Educação Marista em três objetivos bá-
sicos, acompanhados, à maneira do Guia, por uma grande coleção de estratégias 
práticas para assegurar que os objetivos fossem alcançados. Eram propostos três 
objetivos essenciais da educação Marista: um sentido de Jesus e sua Igreja; um 
sentido de pessoa, com amor especial para os mais abandonados; e um sentido 
de Maria, com uma espiritualidade baseada na família.350 O “educador Marista” 
precisava ter, em primeiro lugar, um sentido de Jesus vivo ao aceitá-lo como pes-
soa real em sua vida, conhecendo Jesus e querendo compartilhá-lo, pertencendo 
conscientemente a uma comunidade da Igreja e comprometendo-se com a mis-
são da Igreja. O educador, em seguida, precisava ter uma preocupação com todas 
as pessoas, mas especialmente com os mais abandonados, por seu próprio sentido 
de auto-estima, por um sentimento de satisfação na sociedade, desejando encon-
trar um papel gratificante para os outros, por ser socialmente crítico e por estar 
pronto para agir e trabalhar para uma sociedade melhor; e com uma capacidade 
de se relacionar com os outros, por aceitar Maria como modelo e mãe, por valores 
familiares sólidos, por ser capaz de relaçoes amplas e viver uma espiritualidade 
familiar e mariana. 

As estratégias que se seguiram foram fortemente ancoradas em um contexto 
educacional específico, mais relevante para as escolas de ensino médio do final 
dos anos 80. Foi, também, uma sinopse indiscutivelmente bem argumentada. O 
texto destacava, em verdade, dois acontecimentos importantes na evolução do 
pensamento sobre a educação Marista. O primeiro foi o uso do termo “educa-
dor Marista”, referindo-se igualmente a todos os educadores das escolas maristas, 
irmãos e leigos, mulheres e homens. O segundo foi a introdução da “espirituali-
dade” como elemento constitutivo da educação Marista e propor que essa espi-
ritualidade fosse compartilhada por todos os educadores Maristas. Em ambas as 
propostas, esse livreto antecipou temas do Capítulo de 1993 e, na verdade, foi 
mais longe do que o próprio Capítulo.

Na década de 1990, tanto na Espanha quanto na França, houve várias tenta-
tivas para se apropriar da essência da educação Marista. Um texto espanhol351 
mencionava quatro elementos constitutivos da educação Marista: simplicidade; 
presença e proximidade com os jovens; trabalho e constância; com Maria como 
ponto de referência. Na escola, essas características estavam presentes de quatro 
formas: no espírito de família; no envolvimento de todos; na atenção aos mais 
necessitados; e na proclamação de Jesus e seu Evangelho. A educação Marista 
também recebia o impacto de quatro dimensões para além da escola, cada uma 

350  Ibid. p. 14
351  Marco Educativo Marista: El Carácter Propio en el Desarrollo Curricular. Madrid: Delegación 

Nacional de Educación, 1992.
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preocupada com o desenvolvimento de uma consciência social crítica e uma dispo-
sição para agir a partir dela. Finalmente, os autores propuseram quatro qualidades 
que deveriam constituir o perfil do professor Marista no mundo moderno. Essa pessoa 
deve ser em primeiro lugar “contemporânea”, com “pés no chão”, com um sentido de 
história, mas em contato com os principais movimentos sociais e intelectuais atuais 
e futuros. Em segundo lugar, a pessoa devia ser um profissional com conhecimento 
profundo de disciplinas específicas, com pedagogia eficaz e conhecimento da psico-
logia educacional. Em terceiro lugar, um professor Marista precisava ter um sentido 
de vocação no que diz respeito ao ensino, algo que se manifestava por meio de um 
compromisso de trabalho e desenvolvimento dos alunos, a preocupação com a natu-
reza da relação com os alunos, uma preocupação permanente para testemunhar os 
valores humanos e cristãos pelo bom exemplo, e uma capacidade de trabalhar como 
membro da equipe. Em quarto lugar, o professor Marista precisava gradualmente vir a 
conhecer o carisma de Marcelino Champagnat para se identificar com ele, expressá-
-lo nas atividades de cada dia e integrá-lo em sua própria vida e ensino.

Um texto francês do Irmão Maurice Bergeret,352 escrito alguns anos mais tarde, 
depois do XIX Capítulo e com referência a ele, às Constituições, aos escritos do Irmão 
João Batista e outros documentos, mencionava seis valores educativos característicos 
da escola marista:

n Simplicidade, refletida na natureza das relações pessoais, bem como na 
prática pedagógica.

n Espírito de família, desenvolvido como certas atitudes educacionais como 
a inclusão, o respeito, a hospitalidade, a confiaça em cada aluno, as oportu-
nidades oferecidas para alunos e professores para construir relacionamen-
tos e um ambiente acolhedor na sala de aula.

n Slidariedade,, que começava no apoio mútuo no nível do corpo docente e 
se manifestava na especial atenção aos alunos mais necessitados, semean-
do a esperança entre os estudantes e indo para fora dos limites da escola.

n Presença e escuta, que se expressavam no conhecimento e respeito de 
cada aluno, estando disponível e tendo os olhos, corações, mentes e tempo 
abertos para os jovems.

n Pragmatismo e criatividade, com base no exemplo de Marcelino e nos pri-
meiros Irmãos.

n Anúncio do Evangelho do jeito de Maria, pela vivência diária e pelo ensino 
de atitudes marianas como a humildade, a simplicidade, o altruísmo, o res-
peito, a discrição e a atenção à vontade de Deus

352  Réseau de la Tutelle mariste, Province de l’Hermitage Texte de reference de l’éducation mariste. 
St Chamond: Frères Maristes, Commission provinciale d’animation pédagogique, 1997. O Irmão Maurice 
viria a se tornar membro da Comissão de Educação Internacional para elaborar o novo texto internacional.
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Outros textos e recursos estavam emergindo na Catalunha, Brasil, Austrália e em 
outros lugares, muitas vezes fruto de tentativas para desenvolver recursos para a for-
mação de professores nas escolas Maristas. Diversos congressos e conferências na-
cionais ou provinciais sobre «Educação Marista» estavam começando a se realizar, 
como a de Pasto, Colômbia, em 1989. O que ficava evidente para os líderes pro-
vinciais em todos esses países era, em primeiro lugar, que havia algo denominado 
«Educação Marista» que constituía um sistema identificável   e característico do con-
ceito mais amplo de educação católica. Embora isso parecesse óbvio, foi a primeira 
vez que tinha sido mencionado assim pelo Instituto. Desde pelo menos o tempo do 
Irmão Luís Maria, se não do próprio Marcelino, os irmãos tinham valorizado seus 
próprios métodos educativos e livros didáticos, e normalmente assegurado que as 
suas condições de contratação em diferentes dioceses e paróquias garantiam o seu 
direito de ensinar à sua maneira, de utilizar os seus próprios livros e dirigir suas 
próprias escolas. Mas isso precisava ser reivindicado e denominado de uma nova 
maneira. Essa foi a tarefa da Comissão formada depois do Capítulo de 1993.

Os desafios enfrentados pelo Instituto na década de 1990 foram, de certo modo, 
não muito diferentes daqueles que precisou enfrentar nos anos 1850 e 1860 quan-
do os documentos anteriores foram escritos. Durante o período inicial houve um 
crescimento exponencial. Um grande desafio tinha sido como formar o número 
rapidamente crescente de irmãos de maneira consistente para que todos fossem ca-
racteristicamente Maristas em sua espiritualidade e no seu jeito de educar e cuidar 
dos jovens. Era uma prioridade especial formar bem os irmãos diretores. Uma das 
formas de resolver esse problema foi a publicação do cânone dos textos Maristas 
desse período que forneciam um meio fácil para a espiritualidade e a pedagogia do 
Instituto a serem formuladas e passadas adiante. Deram ao jeito Marista uma lingua-
gem. Deram-lhe um método para indução e formação. Propiciaram uma linguagem 
mais moderna, com «referências» e «indicadores-chave de desempenho». Agora 
nos anos 90, isso há duas ou três décadas, a mudança não garantiu um rápido cres-
cimento no número de irmãos Maristas, mas de leigos Maristas. Foi um processo 
de mudança não menos dramático do que o ocorrido no século anterior. Ao invés 
de centenas de novos Maristas, havia agora muitos milhares deles. Ao invés de se 
concentrar em um único país e cultura, estavam agora em todo o mundo. Ao invés 
de serem tipos razoavelmente semelhantes de escolas, estas estavam envolvidas em 
tudo, desde creches a universidades e a uma variedade de ambientes educacionais 
e de assistência social não-formais. Os desafios, na verdade, eram muito maiores.

Quando a Comissão Internacional de Educação Marista iniciou seus trabalhos 
em janeiro de 1995,353 não estava fazendo isso no vácuo. Além da orientação 

353  Eram membros da Comissão: Irmãos Jeffrey Crowe (CG), Henri Vignau (CG), Carlos Martínez Lavín 
(México), Dominick Pujia (USA), José Manoel Alves (Brasil), Honoré Rakatonorivo (Madagascar), Manuel de 
Leon (Filipinas), Mark Farrelly (Austrália), Maurice Bergeret (França), Miquel Cubeles (Espanha), Sra. Emma 
Casis (Filipinas) e o Sr. Alberto Libera (Bolívia). A Comissão foi construída deliberadamente para incluir tanto 
irmãos quanto leigos Maristas, oriundos tanto da educação quanto da pastoral e de todos os continentes.
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que havia recebido do Capítulo Geral, contava com as experiências que estavam 
ganhando ritmo em algumas partes do mundo Marista. A fim de desenvolver me-
lhor compreensão do presente, resolveu que seria útil passar por um processo de 
consulta em todo o Instituto. Dessa forma, a Comissão adotou um processo seme-
lhante ao de outra comissão de quase um século e meio antes, aquela que elabo-
rou Le Guide des Écoles em 1853. O processo solicitava aos educadores Maristas 
que descrevessem o que faciam, como faziam isso e por que o fazian daquela 
forma. Integrados à sabedoria e aos conhecimentos dos membros da Comissão, 
projetos eram preparados e reenviados para a sondagem dos educadores de todo 
o mundo. Diferentes membros da Comissão colocaram suas próprias perspecti-
vas e ênfases.354 Aos poucos, um texto final foi surgindo. Ele foi apresentado aos 
Provinciais na Conferência Geral em 1997. Algumas mudanças foram sugeridas, 
principalmente a ênfase na solidariedade e nos pobres, algumas reformulações de 
estrutura e de ordem do texto.355

O primeiro comentário a fazer sobre o documento é destacar que foi formal-
mente dirigido a ambos, irmãos e leigos. Este foi o primeiro texto oficial do Insti-
tuto a fazer isso, além da Circular do Irmão Charles sobre o Movimento Champag-
nat da Família Marista sete anos antes.356 O novo documento, a Missão Educativa 
Marista,357 reconheceu que os dois grupos partilhavam a responsabilidade de le-
var adiante o projeto da educação Marista e ambos eram chamados a ser de edu-
cadores Maristas. Em sua introdução ao documento, o Irmão Benito fala da “mis-
são partilhada” dos Irmãos Maristas e, pela primeira vez, “irmãs e irmãos leigos 
Maristas”. A segunda coisa a salientar é a primeira linha da Carta, que prefaciou 
o texto: “Discípulos de Marcelino Champagnat”. A palavra “discípulos” funda-
menta a identidade Marista do irmão e do leigo na espiritualidade compartilhada. 
Não era apenas um sentido de parceria na missão, mas uma missão obtida de uma 
espiritualidade compartilhada. A introdução do Irmão Benito também reflete uma 
realidade pré-existente. O ano de publicação do documento, 1998, significara 
que a mensagem do Capítulo já fosse claramente acolhida em diferentes partes 
do mundo Marista, para as quais o que o Superior Geral escrevia já estava sendo 
aplicado.

354  De acordo com o Irmão Jeffrey Crowe -- a quem, em grande parte, coube a tarefa de integrar 
as colaborações ao projeto final -- foram incluídas algumas dessas ênfases: um alerta para a impor-
tância da evangelização (Irmão Carlos), os leigos (Irmão Mark), a pastoral não-escolar (Irmão Miquel), 
Marcelino e as características distintivas de sua abordagem de educação (Irmão Maurice e o próprio 
Irmão Jeffrey)

355  Irmão Jeffrey Crowe, entrevista idem.
356  O documento era inicialmente um texto adotado formalmente pelo Conselho Geral em janei-

ro de 1998, após consulta à Conferência Geral de 1997. Ele acabaria por se tornar um texto oficial do 
Instituto após sua aceitação pelo XX Capítulo Geral de 2001.

357  Em inglês esse livro receberia um título diferente: In the Footsteps of Marcellin Champagnat, 
A Vision for Marist Education Today.
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A estrutura do documento é baseada nas palavras cuidadosamente selecio-
nadas da declaração introdutória que surgiram das deliberações da Comissão e 
orientou seu trabalho. 358 Apresentamos na íntegra:

Discípulos de Marcelino Champagnat,
Irmãos e Leigos, 
juntos na missão, na Igreja e no mundo,
entre os jovens, especialmente entre os mais abandonados,
somos semeadores da Boa-nova
com um estilo Marista próprio,
na instituição escolar e
em outras estruturas de educação,
olhamos para o futuro com audácia e esperança.

Cada linha apresenta um significado e cada um deles foi desenvolvido em um 
capítulo do texto. O primeiro capítulo, “Discípulos de Marcelino Champagnat”, 
coloca educadores Maristas de hoje em contato com o que denomina “a raiz que 
dá vida” à experiência Marista: Marcelino Champagnat e a primeira geração de 
Maristas. O termo veio do XIX Capítulo Geral. Esse é um rico capítulo do texto. 
Ele descreve a fé pessoal e a história de vida de Marcelino, a fundação dos Irmãos 
Maristas, seus dons e prioridades como educador, a formação de seus irmãos 
como apóstolos, o modo como os Maristas hoje mantêm seu legado. O capítulo 
prepara o terreno para as ênfases especiais da educação Marista: a sua base na 
fé e na missão cristã, a sua convivência com o mundo dos jovens e seu amor por 
eles, sua integração de criatividade e pragmatismo, o seu carácter mariano cen-
trado em sua fé e esperança. Apresenta a educação marista como uma realidade 
viva e em evolução. Uma maneira útil de abordar esse capítulo, e na verdade 
todo o livro, é tomar conhecimento das frases em negrito em cada parágrafo. Isso, 
provocado deliberadamente, dá ao leitor uma visão sobre a forma como o texto 
foi construído, os elementos que os seus autores julgaram constitutivos de cada 
uma das linhas da declaração introdutória.

O capítulo 2 representa um desenvolvimento significativo da educação Marista 
porque descreve o que os educadores Maristas de hoje são. Mais do que qualquer 
documento anterior Marista, Missão Educativa Marista não apenas indica irmãos e 
leigos partilhando responsabilidades para a realização da missão educativa marista, 
mas passa a explorar as suas contribuições distintas. A palavra “corresponsável” é usa-
da enfatizando o quão importante esse conceito é considerado. Os “diferentes, mas 
complementares” dons de irmãos e leigos são apresentados, reconhecendo que a edu-
cação Marista fica mais rica com a inclusão de ambos os grupos. Cada um requer 

358  Informe do Irmão Superior Geral e seu Conselho ao XX Capítulo Geral. Em FMS Mensagem, 
29, dezembro de 2000 - janeiro de 2001, 2.2.1 
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formação, apoio e valorização. Ao utilizar o termo “communio” para concluir o 
capítulo, toca em um dos conceitos mais ricos promovidos pelo Concílio Vaticano 
II. Ao fazê-lo, Missão Educativa Marista vai mais longe do que os documentos do 
XIX Capítulo. Qualquer sentido paternalista de irmãos em relação ao leigo desa-
parecera, pelo menos nos termos do documento. A identidade e a legitimidade da 
vida leiga marista é afirmada na medida em que o documento reconhece que uma 
escola Marista pode existir sem a presença permanente dos irmãos.

O terceiro capítulo -- “Entre os jovens, especialmente entre os mais abando-
nados” – e o quarto -- “Somos semeadores da Boa Nova” --, embora apresentem 
menos novidades do que o Capítulo 2, abordam a essência da educação Marista: 
um amor ao jovem expresso na prática e os objetivos principais dos educadores 
Maristas sendo o evangelizar e o catequizar. A prioridade para os pobres e a edu-
cação na e para a solidariedade -- fruto de vinte anos de reflexão no Instituto -- é 
inequivocamente confirmada. Esse foi um capítulo considerado à parte no projeto 
de texto antes de 1997, mas acabou por ser transferido para constituir parte do 
capítulo 3, enfatizando que esse imperativo era a essência da educação Marista e 
da pastoral em todas as suas expressões.359 O sequenciamento dos dois capítulos 
é interessante: em primeiro lugar, o encontro com os jovens em seu próprio mun-
do e, em segundo, a resposta ao querer trazer-lhes o Evangelho. É um reflexo da 
própria história de Montagne, importante no Capítulo em 1993.

Trabalhamos durante algum tempo sobre o modo de enquadrar o Capítulo 4 ... 
a Cristologia nele ... o foco de nossa missão ... No final, tentamos deixar claro nos 
capítulos 3 e 4 o que é a evangelização e a solidariedade que constituem o centro 
de nossa abordagem educacional.360

O capítulo 4 expõe com alguma profundidade a abordagem Marista para a evan-
gelização. Em primeiro lugar, e claramente, reafirma a finalidade básica da educação 
Marista de tornar Jesus conhecido e amado e desenvolver a sua vocação de ser bom 
cristão e virtuoso cidadão. Embora algumas pessoas, incluindo este autor, possam ter 
problemas com o uso de adjetivo “virtuoso” de João Batista em vez de “bom” para 
formar “cidadãos” de Marcelino, o ponto essencial permanece.361 Educação Marista 
é sobre Jesus e sobre trazer o Reino de Deus aqui e agora mediante o crescimento 
humano integral de cada jovem:

359  Irmão Jeffrey Crowe, comunicação pessoal com o autor, 20 de janeiro de 2016.
360  Irmão Jeffrey Crowe, entrevista idem.
361  Marcelino utilizava em suas cartas a expressão “bons cristãos e bons cidadãos”. Talvez o leitor 

moderno não perceba o significado da justaposição das palavras “bom” e “cidadão”. O termo “cida-
dão” era novidade na época de Marcelino. Antes da revolução, os franceses tinham sido “súditos” 
do rei; agora eram cidadãos da França. A palavra ficou mitificada por sua posterior inclusão em La 
Marsellesa e continua sendo uma maneira formal de se dirigir a outros em algumas partes do mundo 
francófono. Quando Marcelino falava de formar “bons cidadãos” havia evidentes alusões aos novos 
estilos. Mais tarde, quando os movimentos secularistas eram vistos como contrários aos interesses da 
Igreja e da fé, o Irmão Jean-Baptiste “temperou” o adjetivo “bom”, mudando-o para “virtuoso” nos 
livros que escreveu. Porém essa não era a intenção do Fundador.
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71.  Desejamos ainda mais, entretanto. Inspirados pelas palavras de 
Marcelino Champagnat: “Não posso ver uma criança sem sen-
tir vontade de lhe ensinar o catecismo, de fazê-la compreender 
quanto Jesus Cristo a ama” apresentamos Jesus às crianças e aos 
jovens como uma pessoa real que eles podem conhecer, amar e 
seguir.

72.  Em Jesus vemos a Deus. Ele vem até nós para que possamos “ter 
vida e tê-la em abundância”. Ele nos revela em que consiste a ple-
nitude humana. As suas palavras e ações atingem as nossas aspira-
ções humanas mais profundas. Ele proporciona alívio e esperança 
para todos. Perdoa os pecadores, reconciliando todas as facetas 
da fragilidade humana. Acolhe com amor especial os pobres e os 
que vivem à margem da sociedade. E nos ensina a orar.

Ele reflete o tipo de espiritualidade típica de Maristas e que tornou sua evange-
lização tão eficaz com os jovens: é simples, acessível, afetiva e relevante. 

78. Optamos por estar presentes entre as crianças e os jovens como 
Jesus com os discípulos a caminho de Emaús:

– respeitando a sua consciência e os seus estágios de compre-
ensão;

–  partilhando, com entusiasmo, das suas preocupações;

–  caminhando ao seu lado como irmãs e irmãos;

–  revelando-lhes gradativamente a riqueza e a relevância da visão 
transformadora que Jesus tem da pessoa humana e do mundo.

79. Acolhemos, escutamos e interpelamos as crianças e os jovens. 
Vemos em cada um a imagem e semelhança de Deus, merece-
dores que são do nosso respeito e ternura, sem importar a sua 
realidade, suas convicções religiosas ou necessidade pessoal de 
conversão. Damos testemunho pessoal e comunitário de alegria, 
de esperança e de vida cristã.

80. Ajudamos as crianças e os jovens a crescer em liberdade pessoal 
e a conhecer as exigências que a vida impõe. Propomos-lhes dar-
-se livremente, partilhar o que possuem e comprometer-se com 
alegria. Auxiliamo-los a descobrir a sua dimensão espiritual: a 
experiência pessoal do Espírito que trabalha no coração humano, 
inspirando, encorajando, apoiando, consolando; a sua capacida-
de de admiração diante das maravilhas da criação e de uma nova 
vida, e as suas intuições do transcendente e de que o nosso desti-
no final é estar junto de Deus. Engajamos os jovens a um diálogo 
de vida, que os faz entrar em contato com a Palavra de Deus e 
com o Espírito agindo nos seus corações.
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O jeito marista de realizar isso é pela educação cristã, fortemente relacional, 
respeitosa, comunitária, inventiva, eclesial e sacramental. O mais importante para 
todo Marista é realizado pela presença e pelo exemplo. Isso implica, necessaria-
mente, um educador Marista envolvido nessa missão primordial de alguém que 
também encontrou Jesus e descobriu que a sua resposta a esse movimento de 
Deus em sua vida é mais bem vivida de uma forma reconhecidamente Marista, 
pois o trabalho de evangelização é realmente a obra do Espírito Santo.

94.  O nosso trabalho de educadores não é apenas uma profissão, 
mas uma vocação. O Papa Paulo VI nos recordava: “os homens 
e as mulheres de hoje escutam mais as testemunhas do que os 
mestres; e se escutam os mestres, é porque são testemunhas”.

Com os objetivos, destinatários e agentes da educação Marista definidos, o 
texto pode então avançar para o capítulo 5 para descrever cinco traços caracte-
rísticos do jeito Marista. Muito do que consta até aqui já foi apresentado nos ca-
pítulos precedentes, mas os cinco recursos são abordados de modo sucinto e rico 
neste capítulo. Qualquer tentativa para oferecer essas definições, no entanto, é em 
certa medida inerentemente limitada. A realidade da educação Marista é bastante 
complexa e a linguagem escolhida para apresentar ou categorizar seus elemen-
tos sempre provocará discussão. Os cinco elementos escolhidos pela Comissão 
- “simplicidade”, “espírito de família”, “presença”, “amor ao trabalho” e “do jeito 
de Maria” - certamente ressoam com outros textos e definições que surgiram, mas 
haverá sempre outras maneiras de fazê-lo. Por exemplo, outros documentos - tais 
como aquele da França, já mencionado - frequentemente implicam um sentido 
de criatividade, empreendimento ou ousadia como característica distinta do jeito 
Marista, ao invés de incluí-la no “amor ao trabalho”, como acontece no Capítulo 
5.362 Outro possível traço que poderia ter sido incluído - é aquele sobre o qual o 
Irmão Charles analisou, assim como autros na Conferência Geral363 - tem o senti-
do de abertura Marista para jovens em dificuldade ou circunstâncias desafiadoras, 
e até mesmo de afeto por esses jovens em particular.

Os capítulos 6 e 7 são mais discursivos, em sua descrição de como a missão 
da educação ocorre primeiramente em escolas e depois em outras formas pasto-
rais e sociais. Os capítulos apresentam um roteiro útil para líderes e dirigentes da 
escola e para as comunidades educativas Maristas, no sentido de moldar e avaliar 
as dimensões mais específicas de suas instituições e programas. Uma questão em 
particular para a Comissão na fase de elaboração foi como abordar o tema do 
ensino e da aprendizagem contemporâneos sem ficar preso aos vários debates 
filosóficos da época.

362  Cf. parágrafos 113, 114 e 115 em que são mencionados “criatividade” ou “criativo” e 116 que 
inclui “iniciativa”.

363  Irmão Jeffrey Crowe, entrevista idem.
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Havia o Guia das Escolas, mas era preciso traduzir a tradição pedagógica 
Marista para a linguagem de hoje. Incorporamos então o marco pedagógico da 
UNESCO escrito por Jacques Delors. Embora não fique bem traduzido em inglês 
[como texto-base em que foi redigido], ele enfoca bem a aprendizagem: Appren-
dre à connaître, Apprendre à faire, Apprendre à vivre ensemble et Apprendre à 
être.364

Finalmente, o documento traz os educadores Maristas de volta à amplitude de 
visão que tinham como evangelizadores e educadores em sua abordagem para os 
jovens. Em essência, são chamados nesse documento a ser marianos em sua mo-
tivação, seu propósito e seu estilo: pessoas de audácia e esperança, pessoas de fé 
e amor, pessoas que podem tirar força e identidade a partir das imagens de Maria 
no Novo Testamento, de Lucas e João.

Em um projeto simultâneo, outras pessoas elaboraram notas de rodapé e refe-
rências para o documento - Irmãos John Phillips, Carlos Martínez Lavín e Aurelia-
no Brambila.

Formação e associação dos educadores Maristas

O novo documento propiciou um rico recurso para a formação de educadores 
Maristas e foi imediatamente acolhido em todo o mundo Marista, especialmente 
em países de língua inglesa, que dispunham de poucas publicações. Oficinas e 
seminários foram realizados na Ásia, África, Austrália, México, América Central e 
outros países. Algumas regiões, como Europa, Arco Norte e Brasil, desenvolveram 
novos recursos, incluindo, nessa etapa, aqueles baseados na Internet.365

 
Tudo isso deu às pessoas uma linguagem para levar as coisas adiante.366

364  Ibid. Os quatro pilares da aprendizagem ao longo da vida desenvolvidos por Delors para a 
UNESCO eram (a partir da nota de rodapé em Missão Educativa Marista): 1. Aprender a conhecer, 
combinando um amplo conhecimento suficientemente geral com a oportunidade de trabalhar em pro-
fundidade um pequeno número de assuntos. Isto também significa aprender a aprender, de modo a 
beneficiar as oportunidades que a educação fornece ao longo da vida; 2. Aprender a fazer, para adquirir 
não somente uma qualificação profissional, mas também, mais amplamente, a competência para lidar 
com muitas situações e o trabalho em equipe; 3. Aprender a viver juntos, desenvolvendo uma com-
preensão de outras pessoas e uma apreciação da interdependência ... com um espírito de respeito pelos 
valores do pluralismo, da compreensão mútua e da paz; 4. Aprender a ser, para melhor desenvolver a 
personalidade e ser capaz de agir com cada vez maior autonomia, discernimento e responsabilidade 
pessoal. Os sistemas de educação formal tendem a enfatizar a aquisição do conhecimento em detri-
mento de outros tipos de aprendizagem; mas é vital agora se conceber a educação de uma forma mais 
abrangente. Educação: um tesouro a descobrir, Relatório da UNESCO por J. Delors, presidente, 1996.

365  Relatório do Irmão Superior Geral e seu Conselho ao XX Capítulo Geral. In FMS Mensagem, 
n. 29, n. 2.2.2

366  Irmão Jeffrey Crowe, entrevista idem.
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Isso não era, é claro, o início da formação de pessoas na educação e na espiri-
tualidade Marista. A primeira região a assumir isso de forma sistemática e estraté-
gica tinha sido o Brasil, no início dos anos 1970. As seis províncias combinaram 
realizar um programa de longo prazo de dois meses em educação e espiritua-
lidade Marista, originalmente para irmãos apenas, mas dentro de alguns anos 
também para os leigos. Grupos de até sessenta pessoas seguiram esses programas 
de formação ao vivo, oferecidos três vezes por ano.367 Depois de um tempo, prin-
cipalmente por causa do tamanho e aceitação dos programas, cada Província 
passou a oferecê-los. Estes cursos envolviam irmãos e leigos, eram dedicados ao 
desenvolvimento de pessoas como educadores Maristas.368 Da mesma forma, na 
Espanha, a formação na educação Marista começou de forma estratégica na déca-
da de 1980, com a cooperação das instituições universitárias Maristas das Provín-
cias para desenvolver oportunidades de desenvolvimento profissional.369 Também 
nas Províncias do México, América Central e Chile os programas foram colocados 
em prática durante os anos 1980. Depois do Capítulo de 1993, mais e mais Pro-
víncias desenvolveram cursos de formação de “educadores Maristas”. Na França, 
por exemplo, um ciclo de formação Marista na história, espiritualidade e pastoral 
foi implementado pela Província de MCO-Hermitage.370 A Província do Rio de 
Janeiro gastou cento e vinte mil dólares só em 1994 em programas envolvendo 
mais de mil professores. Nas Províncias da Espanha, as sementes plantadas na 
década de 1980 deram frutos e a formação foi se tornando mais especificamente 
Marista. Chegou ao ponto em que, na Província Norte, onde mais da metade dos 
educadores das escolas tinham completado programas Maristas, observou-se que:

hoje consideramos normal que os professores leigos dirijam nossas obras, fa-
lem sobre o espírito Marista e discutam conosco o programa religioso de nos-
sos colégios e formem equipes para acompanhar cursos de formação para o 
professorado...371

Na Argentina, foram introduzidas escolas de verão de maristização e a Pro-
víncia do Chile em 1997 adaptou programas de “missão compartilhada” desen-
volvidos pelo Irmão espanhol Antonio Botana (FSC) para os Irmãos das Escolas 
Cristãs (La Salle).372 Nas Províncias da Austrália, como outro exemplo, programas 
residenciais de Educação Marista – principalmente para educadores leigos Maris-
tas, mas sempre também incluindo irmãos – começaram em 1993. Conferências 
para escolas Maristas, educadores Maristas ou líderes educacionais Maristas co-
meçaram a se tornar mais comuns em todo o Instituto. Por exemplo, em 2003, 
o Primeiro Congresso de Educação Marista foi realizado na Argentina com 500 

367  FMS Mensagem, n. 17. Julho de 1995.
368  Irmão Antonio Ramalho, entrevista idem.
369  Irmão Emili Turú, entrevista idem.
370  FMS Mensagem, n.17. Julho de 1995.
371  Ibid. p. 10.
372  Irmão Pedro Herreros, comunicação pessoal com o autor, 12 de março de 2016.
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participantes. Na Austrália, uma Conferência de Educação Marista começou em 
1999 e dois anos depois uma Associação de Escolas Maristas da Austrália foi 
formada sob a liderança majoritária de educadores leigos. No Brasil, congresos 
nacionais também começaram nos primeiros anos do novo século, atraindo mais 
de 2000 delegados. Durante o ano de 2012, a Província da Europa Centro-Oeste 
também considerou que precisava de um evento semelhante e organizou sua pri-
meira Conferência de Educação Marista em Guardamar, Espanha, em 2014. A 
identidade coletiva também foi reforçada por uma série de jornais, revistas, livros 
e outros recursos produzidos por diferentes Províncias.

Esses exemplos de oportunidades e encontros de formação surgiram da cres-
cente consciência de educadores e líderes educacionais como “Maristas”. Era 
cada vez mais reconhecida em todo o Instituto que havia uma necessidade de se 
construir a identidade das pessoas como Maristas e sua capacidade para conti-
nuar a desenvolver a educação Marista como uma tradição relevante e viável de 
educação católica. De especial importância foi a atenção ao corpo diretivo das 
escolas Maristas. Províncias como a dos Estados Unidos começaram um “Instituto 
de Liderança Marista” no verão. Mais amplamente nas Américas, começou em 
2013 um projeto de formação para diretores de obras educacionais Maristas. Um 
projeto paralelo foi pensado para a África desde 2011, quando a capacitação dos 
diretores das escolas Maristas foi identificada como um dos três objetivos princi-
pais no Plano Estratégico de cinco anos da Comissão da Missão Africana.373 Os 
primeiros programas foram implantados em 2015. As instituições de educação 
superior Maristas começaram a desenvolver suas ofertas de educação Marista. No 
México, por exemplo, a Universidade Marista de Guadalajara deu início em 2015 

373  Notícias Maristas, n. 242.

33. Escola 
Marcelino 
Champagnat, 
fundada em 
1989, em 
um bairro 
de Rosário 
(Argentina). 
Em 1992 
tinha 570 
estudantes.
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a um curso de mestrado em liderança escolar baseado nos princípios educacionais 
Maristas.374 Dois anos antes, a Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, 
(Brasil), sob direção Marista, começou a oferecer um curso à distância de pós-gra-
duação de dois anos sobre Carisma e princípios educacionais maristas nas quatro 
línguas do Instituto. Isso foi desenvolvido pela PUCPR como um grande projeto em 
nome da rede internacional de Instituições Maristas de Educação Superior.

Este crescimento estratégico na identidade dos educadores maristas era um fe-
nômeno que teve paralelo nas experiências de outros institutos religiosos. Em 2000, 
a União dos Superiores em Roma teve como tema “Carisma e Espiritualidade”. Os 
textos e os diálogos estavam centrados nas várias formas de associação de leigos 
que tinham começado a crescer, com pessoas não consagradas nos institutos que se 
alinhavam tanto à missão quanto à espiritualidade de seus fundadores e às suas tradi-
ções.375 Em 2007, a Congregação para a Educação Católica publicou “Educar juntos 
na Escola Católica, uma missão compartilhada de pessoas consagradas e fiéis leigos”. 
O texto usou o termo “famílias espirituais” para expressar a idea de como uma abran-
gência maior de pessoas poderia promover uma tradição espiritual comum e com-
partilhar a responsabilidade por um trabalho educacional da Igreja, vivida de formas 
complementares.376 Fazendo isso, reconheceu que, em toda a Igreja, o trabalho de 
educação católica tinha se tornado muito mais um compromisso compartilhado. A 
primeira parte do documento abordava este entendimento mais amplo de uma famí-
lia espiritual na Igreja moderna, descrevendo-o como communio. 

Não era um conceito sociológico, mas teológico e eclesiológico, fundado nos 
estados complementares e unificados de vida na Igreja como Corpo de Cristo: os 
leigos, o sacerdócio ordenado e a vida consagrada.377 

Este foi o desafio que os maristas começaram a enfrentar: como garantir que o 
crescente grupo de educadores maristas fossem autenticamente Maristas, não só 
na sua identidade profissional, mas também na sua fé e espiritualidade. No início 
de seu documento de 2007, a Congregação para a Educação Católica destacou 
este ponto extremamente importante:

O projeto da escola católica será convincente apenas se for assumido por pes-
soas profundamente motivadas porque testemunham um encontro vivo com Cris-
to, em quem ‘o mistério do ser humano se torna claro’.378

374  Notícias Maristas, n. 360
375  Charism and Spirituality, Proceedings of the 56th Conference of the Unione dei Superiori Generali. Rome: USG.

376  “Educar juntos na Escola Católica, uma missão compartilhada de pessoas consagradas e fiéis 
leigos”, n. 28-30.

377  Joseph Ratzinger (mais tarde Papa Bento XVI) comentou com mais clareza esse ponto em 1992 
quando escreveu um editorial para o vigésimo aniversário do jornal teológico Communio do qual foi um 
dos fundadores. Cf. Ratzinger, J., Communio: A Program, in Communio, Fall 1992 (Edição americana).

378  Congregação para a Educação Católica (2007). Educar juntos na Escola Católica, uma missão 
compartilhada de pessoas consagradas e fiéis leigos. Roma: Libreria Edrice Vaticana. 
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As Constituições Maristas de 1985 e Missão Educativa Marista de 1998 perma-
neceram claras sobre a finalidade central da educação Marista: tornar Jesus Cristo 
conhecido e amado entre os jovens, principalmente os mais necessitados. Isso 
constituía mais do que um estilo educacional distinto ou um foco de ação social. 
Tratava-se de evangelização. A adequada formação permanente dos Maristas e 
sua associação mútua como comunidade de vida de discípulos cristãos começara 
a emergir como importante prioridade para muitas Províncias. 

Em outras Províncias, fatores trabalhavam contra isso. Em Malawi, por exem-
plo, onde a escola tinha se integrado profundamente com o sistema público para 
poder atrair fundos, o Irmão Lawrence Ndwala lamantava-se em 2004 que

a participação dos leigos com o espírito de Marcelino é muitas vezes inexisten-
te ... Não há praticamente nenhum professor nos colégios Maristas do qual se diga 
que deseja assumir a espiritualidade de Marcelino como modo de vida.379

Ele atribuía as principais razões para isso não só aos próprios professores, mas 
também aos irmãos. A maioria dos professores não era católica, e se considera-
vam funcionários do governo. Os irmãos ou não “viam necessidade para isso”, 
ou “precisavam se iluminar para tanto” ou “precisavam redescobrir e apreciar 
a espiritualidade de Marcelino”. Ele sabia, no entanto, que os leigos teriam de 
assumir a liderança porque o número de irmãos não era suficiente para manter a 
missão. Isso “nos forçará a procurar alternativas, como tem acontecido em outras 
regiões do mundo Marista.”380 Houve, no entanto, grandes diferenças na forma 
como as coisas estavam acontecendo nessas “outras regiões”. As Províncias que 
tinham investido estrategicamente na formação e na associação de leigos como 
educadores maristas, não tinham apenas mantido o alcance das escolas Maristas, 
mas tinham espandido significativamente, mesmo se, como era geralmente o caso 
de cada Província Marista do início de 2000, as escolas tivessem poucos irmãos 
ou nenhum. Em outros países, por outro lado, a rede de escolas Maristas foi dimi-
nuindo ao ponto de desaparecer completamente. Como os irmãos ficaram mais 
idosos e em menor número em alguns países e as comunidades foram fechadas, 
a educação Marista não permaneceu como entidade reconhecida. Na França, por 
exemplo, a partir de 1970, houve diversos fechamentos, às vezes em lugares onde 
havia uma escola marista desde o tempo do Padre Champagnat381 e com isso fre-
quentemente o fim consciente da escola Marista. Da mesma forma, na Holanda, 

379  Boletim Marista. 154. 10 de julho 2004.
380  Ibid.
381  Por exemplo: em 1978, a comunidade fechou em Charlieu, tendo sido iniciada pelo P. Cham-

pagnat, em 1824; em 1985, os irmãos deixaram Saint-Genest-Malifaux depois de 150 anos; St Louis, 
em St Chamond, foi fechada em 1987, tendo sido fundada pelo P. Champagnat, em 1838; no mesmo 
ano, os irmãos se retiraram de Lyon-Denuzière, tendo ali estado desde 1835; em 1989, os irmãos 
deixaram Saint-Sauveur-en-Rue, onde estavam desde 1820; em 1996 partiram de Neuville-sur-Saône, 
onde començaram em 1826; em 2002 deixaram Valbenoîte, a escola primária fundada pelo P. Cham-
pagnat com o Pe. Rouchon em 1826 e o internato assumido pelos Padres Maristas em 1856.
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Bélgica, Reino Unido, Canadá e Alemanha, foi decidida a entrega da maioria ou 
de todas as escolas maristas à gestão de dioceses ou a incorporação a organismos 
privados, uma vez que não havia irmãos para continuar a administrá-las.382

A reorientação da educação Marista nas três décadas seguintes ao Capítulo 
de 1985 tomou rumos marcadamente diferentes nas diversas Províncias: funda-
ção de novos projetos educacionais mais alinhados com os pobres e marginali-
zados; mudança para garantir que as instituições fossem mais inclusivas e mais 
evangelicamente definidas; rejuvenescimento das estratégias de evangelização da 
juventude; expansão das redes existentes de escolas para continuar a satisfazer as 
necessidades dos jovens em novos lugares; rearticulação das finalidades e meios 
de educação Marista; prioridade de recursos destinados à formação espiritual e 
profissional dos leigos como educadores Maristas e formas para que pudessem 
associar-se; e, em outros lugares, a continuidade do trabalho educativo no âmbito 
de um patrocínio e uma identidade não Maristas.

Educação Superior Marista 

Um âmbito particular de expansão da educação Marista nas últimas décadas, 
mas pouco mencionado no documento Missão Educativa Marista, tem sido no nível 
superior. A reformulação da educação Marista nesse documento foi essencialmen-
te centrada na educação básica (ensinos fundamental e médio), que tinha sido, e 
permaneceu, como foco principal do Instituto. Instituições e programas de ensino 
superior ocupavam parte menor, mas crescente, do trabalho educativo marista.

Certamente, o Instituto sempre se envolveu no ensino superior, de uma for-
ma ou de outra, a partir do momento em que Marcelino Champagnat construiu 
l’Hermitage. Marcelino usou a denominação Escola Normal (École Normale) para 
l’Hermitage ao escrever ao rei Luís Filipe em 1834383 e incluiu o mesmo título no 
papel timbrado da casa durante a década de 1830. Na verdade, isso é exatamente 
o que era: um centro de formação de professores. Os Escolasticados foram poste-
riormente desenvolvidos para a educação de pósnoviciado dos jovens irmãos. Em 
1882, durante o curto mandato do Irmão Nestor como Superior Geral, um progra-
ma formal sobre princípios pedagógicos foi introduzido em St Genis-Laval, que se 
tornou modelo para outros. Foi a partir desses escolasticados para os irmãos que, 

382  Na Escócia, os colégios (exceto o St Joseph’s de Dumfries) aderiram ao acordo com o governo 
para a obtenção de subvenções no começo do século XX. À medida que avançavam os anos, tais 
centros passaram ao controle das Administrações locais. Enquanto houve a possibilidade de assumir a 
direção educativa, os Irmãos permaneceram neles. E quando não havia mais irmãos, a Local Education 
Authority (LEA) passou a exercer o governo que antes pertencia a eles. Nesse sentido, os centros não 
foram transferidos para outras mãos. (Irmãos Joseph McKee e Brendan Geary, comunicação pessoal 
com o autor, 4 e 8 de janeiro de 2016) .

383  Carta 34. Cartas de Marcelino Champagnat, Vol.1. (1985).
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já em 1940, mas mais comumente a partir de 1970, começaram a evoluir, em 
alguns países Maristas, instituições de ensino superior. Um dos primeiros lugares 
onde isso ocorreu foi nos Estados Unidos, com o Marist College, em Poughkeep-
sie.384 Outro país que seguiu esse caminho e onde duas grandes universidades 
Maristas foram implantadas foi o Brasil, nas cidades de Porto Alegre e Curitiba. 
Em outros lugares, como Salamanca, Espanha, o escolasticado Marista se tornou 
uma faculdade de educação sob a administração dos Irmãos Maristas, mas no 
âmbito de uma universidade católica maior, enquanto ainda em outros, como 
a Austrália, os Irmãos Maristas colaboraram com outros institutos religiosos e 
dioceses para reunir recursos e fundar uma nova universidade católica. Em ou-
tra categoria estavam estabelecimentos com ensino de graduação entregues aos 
Irmãos Maristas e que evoluíram em centros universitários. Até o final do século 
XX, havia instituições Maristas de ensino superior nas Filipinas, Brasil, Argentina, 
Peru, Espanha, Estados Unidos, México e Quênia. Cerca de metade dessas ins-
tituições tinha começado há relativamente pouco tempo. Na década seguinte, a 
Província de Melbourne deu início a uma nova faculdade de formação docente 
em Baucau, Timor Leste, e foram feitos planos para fundar novas instituições de 
educação superior Maristas na Nigéria e na República Democrática do Congo. 
Houve, no entanto, muito pouca vinculação entre essas instituições e nenhuma 
visão coletiva para o engajamento Marista no ensino superior.

Sob o impulso do Irmão Clemente Juliatto, Reitor da Pontifícia Universida-
de Católica do Paraná, Brasil (PUCPR), o Conselho Geral decidiu em 2003 que 
uma reunião de representantes dessas instituições seria oportuna e proveitosa. 
O Irmão Clemente ofereceu as instalações da PUCPR e os integrantes de vinte e 
uma instituições diferentes aceitaram o convite do Irmão Emili Turú (CG) para se 
reunir em Curitiba entre 4 e 9 de Novembro de 2004.385 Os objetivos da reunião 
eram: considerar a oportunidade de escrever um documento que abordasse os 
princípios da educação superior Marista; explorar possíveis vias de colaboração 
futura; e conhecer uns aos outros em nível pessoal.386 A reunião provou ser muito 
valorizada, e reuniões semelhantes para reitores ou representantes da educação 
superior passaram a ser realizadas a cada dois anos desde 2004.387 Uma rede 
mais formal foi posteriormente estabelecida, com um Conselho eleito nessas reu-
niões bienais para gerir assuntos entre conferências.

Na primeira conferência, descobriu-se que havia na época vinte e duas ins-
tituições Maristas de ensino superior no mundo, compreendendo trinta e nove 
campi diferentes e incluindo sete hospitais universitários. Cerca de oitenta Irmãos 

384  Inicialmente conhecido como “Marian College”.
385  Irmão Clemente Juliatto, em entrevista gravada com o autor. 16 de novembro de 2015.
386  Boletim Marista, n. 160. 24 de setembro de, 2004.
387  Guadalajara, México 2006; Salamanca, Espanha 2008; Porto Alegre, Brasil, 2010; Universida-

de Marista do México, 2012; Koronadal, Filipinas, 2014.
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estavam envolvidos, mais de quinze mil professores leigos e mais de uma centena 
de religiosas e sacerdotes. Eles ensinavam 116.370 estudantes em 477 programas 
diferentes.388 Consideravam suas instituições uma forma altamente eficaz de rea-
lizar o objetivo de formar “bons cristãos e bons cidadãos” de Marcelino,389 mas 
apontavam quatro áreas de desafio para eles:

n em nome da Igreja, partilhavam a missão de evangelizar a cultura jovem;

n como parte do Instituto, era preciso fazer mais para definir a abordagem da 
educação superior, estar envolvido na formação dos futuros líderes maris-
tas, educadores Maristas e apostolado vocacional marista;

388  Primeiro Encontro dos Representantes de Instituições Maristas de Educação Superior. Curitiba, 
Brasil, 5-9 de novembro de 2004.

389  Irmão Clemente Juliatto, in Boletim Marista, n. 124. 12 de dezembro de 2004.

34. 
Primeiro Encontro 
Internacional de 
Reitores  
de Instituições  
de Ensino  
Superior. Curitiba, 
Brasil (2004).
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n em relação à juventude, assumiam papéis na humanização da “cultura pós-
moderna, pragmática e utilitária” na qual seus alunos se encontravam e 
também em liderar pesquisas sobre temas jovens; 

n e era importante fazer mais para garantir a “cor Marista” em suas instiuições.390

Em um discurso no quarto encontro dos Reitores em Porto Alegre em 2010, 
o Superior Geral refletiu sobre a distância percorrida desde o primeiro encontro 
seis anos antes. Havia agora um sentido mais claro, disse Irmão Emili, do lugar do 
ensino superior no trabalho do Instituto. Ele ofereceu cinco sonhos para o futuro 
deste setor do trabalho do Instituto no campo da educação. Ele esperava que as 
instituições de ensino superior Maristas fossem:

n referências para educadores Maristas e exemplos do que a educação Maris-
ta poderia ser;

n especialistas na evangelização da juventude e na educação na e para a 
solidariedade;

n especialistas na defesa dos direitos das crianças e dos jovens;

n construtores de pontes de diálogo e reconciliação na sociedade; e

n membros responsáveis de uma sociedade global.391

Dois resultados concretos da rede foram a publicação de um documento, lan-
çado em 6 de Junho de 2010, que descreve a visão e os princípios da educação 
superior marista e o desenvolvimento em 2013 de um curso ‘online’ sobre os prin-
cípios do carisma marista e os princípios educacionais oferecidos pela PUCPR 
em nome da rede e cuja referência foi anteriormente mencionada. O documento 
Missão Marista na Educação Superior tornou-se um texto de referência para o Ins-
tituto. Situa esse trabalho no contexto do lugar do ensino superior na sociedade de 
hoje, do papel particular e das expectativas de uma instituição católica de educa-
ção superior antes de considerar mais especificamente a abordagem Marista. Des-
creve oito características próprias do estilo Marista nas universidades Maristas:

n Uma Pedagogia marial como característica fundamental. Os dois aspectos 
referentes às atitudes mariais de nutrir a Jesus e de estar pronto a partir a 
uma região montanhosa são destacados.

n Uma pedagogia do amor uma vez que a educação marista é uma missão 
de amor.

390  Primeiro Encontro dos Representantes de Instituições Maristas de Educação Superior. Curitiba, 
Brasil, 5-9 de novembro de 2004, p. 3 y ss.

391  Irmão Emili Turú. Alguns sonhos para o futuro das IES maristas”. Discurso para o quarto Encon-
tro de Reitores de Instituições Maristas de Educação Superior, 7 de outubro de 2010.
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n Uma pedagogia da formação integral, como um dos aspectos mais signifi-
cativos da abordagem Marista na educação superior. Por isso, cursos como 
filosofia, ética, teologia e solidariedade devem integrar o currículo de todos 
os cursos, evitando-se a fragmentação cartesiana.

n Uma pedagogia do espírito de família, e um tipo de relacionamento e esti-
lo de comunidade do campus que dele surgem.

n Uma pedagogia da presença, marcada pelo contato direto, diálogo profun-
do e afirmação pessoal. 

n Uma pedagogia da simplicidade, em contraste com a cultura acadêmica 
predominante da competição, arrogância intelectual e formalismo, sendo a 
instituição Marista marcada pela ausência de ostentação e pela proximida-
de com os estudantes. 

n Uma pedagogia do amor ao trabalho, uma característica Marista funda-
mental.

n Uma pedagogia do espírito prático e inovador, seguindo o exemplo de 
Marcelino Champagnat.

 Embora o termo “pedagogia” seja usado em cada característica, e inegavel-
mente há claras implicações pedagógicas em todas elas, juntas representam certo 
aspecto cultural, um modo de proceder que encontra expressão além da peda-
gogia. O documento conclui colocando essa abordagem Marista na visão mais 
ampla da educação superior e no papel da Igreja nesse campo.
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8. 

A EXPANSÃO DA MISSÃO MARISTA: 
“OUTROS APOSTOLADOS  
SOCIAIS  E PASTORAIS”

As Constituições ad experimentum de 1968 fizeram breve referência às ações 
não-escolares da “catequese” e “outras formas de apostolado entre os jovens”.392 
Seu foco principal e os de 1985 mantiveram-se, no entanto, na educação. Na 
abertura do Capítulo Geral em 1985, o Ir. Basilio observou que se ampliava a 
“abertura no apostolado” e, embora continuasse “ ainda principalmente educati-
vo”, algumas Províncias foram assumindo outras obras com “jovens que corriam 
o risco de serem afastados do cristianismo e da moralidade”.393 Embora o docu-
mento Missão Educativa Marista de 1998 ampliasse significativamente as ações 
da missão Marista, o mandato que o XIX Capítulo Geral dera em vista desse tex-
to ainda era bastante limitado à “escola Marista “. As escolas estiveram durante 
muito tempo no cerne da identidade Marista; em verdade, a própria palavra fora 
incluída no nome oficial do Instituto. A partir do momento do XVII Capítulo Geral, 
contudo, houve uma mudança em uma série de Províncias mais antigas para ex-
pandir o locus do trabalho dos irmãos. O Irmão Maurice Taildeman refletiu sobre 
a experiência da Bélgica e da Holanda:

Na Bélgica, apenas depois do Vaticano II, houve um grande movimento fora das 
escolas em direção às iniciativas pastorais, especialmente entre os jovens irmãos ... A 
Holanda rapidamente deixou suas escolas para assumir projetos pastorais.394

Essa ampliação de pensamento também estava ocorrendo em outras partes do 
Instituto. Por exemplo, quando a Província do México Central estabeleceu uma 
nova presença na Coréia na década de 1970, os irmãos decidiram que não iriam 
assumir escolas tradicionais. Trinta anos mais tarde, no momento em que foi lan-
çada a missão Ad Gentes na Ásia essa abertura para pastorais não-escolares, isso 
tinha se tornado norma para novas fundações, e não exceção, em muitas Provín-
cias. Esse seria o caso mesmo quando a preferência dos bispos locais era para o 
Instituto estabelecer escolas católicas.395

O documento Missão Educativa Marista inscreveu esses novos campos de pas-
toral entre as prioridades dos Maristas de hoje. Para as “escolas” acrescentou: “e 

392  Ibid. n. 46.
393  Em À escuta do XVIII Capítulo geral p. 81
394  Irmão Maurice Taildeman, entrevista com o autor, 10 de julho de 2015.
395  Irmão Michael de Waas CG (foi Superior do Setor Ad Gentes) em conversa com o autor.
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em outros projetos pastorais e sociais”. No capítulo 7 do documento destaca-se o 
que isso significa na prática, a finalidade Marista ao se envolver em situações não 
escolares e as ênfases distintivas que deveriam marcar esse trabalho:

169. Movido pelas necessidades e aspirações clamorosas da juventu-
de de hoje, principalmente aquela mais desfavorecida e violenta-
da, buscamos multiplicar os nossos modos de participar das suas 
vidas e do seu mundo. Com espírito missionário, estamos abertos 
a todas as crianças e jovens, independentemente da sua crença, 
sabendo que não podemos trilhar o mesmo caminho com cada 
um deles na nossa missão de evangelização.

210. A nossa vocação de educadores, nesses serviços educativos, pas-
torais e sociais, é um chamado a ser profetas, principalmente 
para os “pequeninos”, aqueles que estão à margem da socie-
dade. Buscamos ser a luz que ilumina o seu caminho até a Luz, 
Jesus Cristo.

Afirma-se que os Maristas, irmãos e leigos, poderiam estar com os jovens em 
uma variedade de situações:

172. Buscamos oportunidades de estar presentes junto às crianças e 
aos jovens, onde se reúnem no seu tempo livre, como nas práti-
cas esportivas e na recreação, nas atividades culturais e artísticas, 
nos bairros ou nas paróquias, nos acampamentos e nos diversos 
movimentos, como o escotismo. Quando necessário, assistimo-
los na organização de tais atividades, após o horário escolar, nos 
fins-de-semana ou durante as férias. Empenhamo-nos particular-
mente para estar presentes como agentes de pastoral entre as 
crianças e os jovens carentes: por exemplo, nas ruas, nas perife-
rias e até nas penitenciárias.

O documento prossegue mencionando outras situações, por exemplo “centros 
de lazer e esporte”, “serviços de comunicação”, “encontros e projetos comuns de 
solidariedade “, “experiências mais intensas de oração e de comunidade cristã”, 
“atividades apostólicas” e “movimentos juvenis”, “programas missionários e de 
voluntariado”, “direção espiritual e acompanhamento pessoal”, programas não-
formais de educação “em regiões carentes e situações de marginalização”, “pro-
gramas sociais para os jovens, especialmente aqueles em situação de risco ou à 
margem da sociedade “. A última categoria de serviços poderia incluir:

196. ...casas para “meninos e meninas de rua”; abrigos para menores 
e órfãos; centros para crianças e jovens submetidos a situações 
familiares problemáticas; centros de apoio a famílias desagrega-
das; projetos para deficientes, grupos étnicos minoritários, imi-
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grantes e refugiados; centros de reabilitação e programas para 
jovens dependentes de drogas ou aidéticos; e programas de au-
xílio a jovens encarcerados, ex-presidiários ou com problemas 
com a lei.

Entre esses jovens, os Maristas buscam desenvolver “consciência crítica” e 
“consciência social”, para alimentar “a espiritualidade” e “o equilíbrio pessoal e 
maturidade”, “educar para a vida”, e encorajar “um forte sentido prático de soli-
dariedade que se estende para outros”. Estes objetivos serão realizados mediante 
uma “abordagem Marista própria”.

171. …Estamos convencidos do valor educativo e da qualidade das 
relações entre nós e os jovens, e da importância de sermos autên-
ticos na sua presença, para se sentirem à vontade conosco. Esta-
mos igualmente convencidos do valor do trabalho e de realizá-lo 
em conjunto, principalmente nas situações em que as pessoas 
estão inclinadas à passividade ou ao desânimo. Esses valores ad-
quirem especial importância quando agimos de modo não estru-
turado, fora do contexto da educação formal. Partimos de onde 
eles estão.

Seria uma “abordagem pastoral simples e vivencial”, dando “o testemunho de 
nossas vidas de alegria”, “nossa própria espiritualidade”, “nossa presença cheia 
de espeança e cuidado” e nosso “espírito de família”, pelos quais os Maristas 
seriam conhecidos como sendo “pessoas de iniciativa”, “cheios de esperança”, 
“autenticidade” e “perseverança”.396

Projetos sociais entre  
as comunidades e os jovens necessitados

O número e a expansão de projetos sociais recebeu um impulso após o Capí-
tulo de 1993, de modo que o que veio a ser descrito no documento de 1998 já 
era uma realidade em muitos lugares. Por exemplo, na Holanda, em outubro de 
1994, uma casa de recuperação foi fundada para até cinco pessoas jovens, como 
projeto conjunto dos Irmãos Maristas e das Irmãs de Julie Postel:

Nosso Capítulo Geral nos convida a deixar as nossas posições fixas e arriscar 
um caminho fora da trilha batida a serviço do mundo de hoje. O projeto Moria é 
uma tentativa de responder a esse desafio.397 

396  Para todas essas citações, cf. Missão Educativa Marista, n. 167-210 passim.
397  FMS Ecos, n. 19. Dezembro de 1994.
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No ano seguinte, decidiu-se apresentar os trabalhos sociais do Instituto em 
uma edição da FMS Mensagem. Entre esses destacam-se:

n	 Um projeto em Badajoz (Espanha, Província de Bética), onde três irmãos 
estavam envolvidos no projeto Caritas para a reabilitação de toxicodepen-
dentes.

n Um projeto da Província do Chile em Tocopilla, uma região remota de An-
tofagasta, no norte do país, incluindo educação e assistência material.

n Um projeto do Distrito da Coréia, em Chun-ju, onde 80 jovens abandona-
dos eram ajudados a desenvolver competências técnicas que pudessem 
criar oportunidades para eles.398

Outros exemplos, a partir de meados dos anos 1990, incluem o trabalho da 
Comunidade Montagne com crianças de rua na Cidade da Guatemala, a deci-
são da Província Rio de la Plata para colocar uma comunidade de inserção no 
centro-norte do Uruguai na diocese de Tacuarembo399 e a iniciativa interprovin-
cial para estabelecer uma comunidade de três irmãos e uma leiga Marista junto 
ao povo indígena Aymar, em Tiquina (Bolívia), às margens do Lago Titicaca. Os 
planos para essa iniciativa começaram depois da sétima reunião da CLAP (em 
Campinas, Brasil,) que tinha solicitado a criação de pelo menos uma comuni-
dade regional. Bem estabelecida em 2004, os seus membros vivem aí a resposta 
às aspirações assumidas nos encontros de Chosica, Cali e Guadalajara da CLAP 
e do Capítulo Geral.

Nossa missão é encarnar a espiritualidade e o carisma herdados de Marcelino 
Champagnat no planalto da Bolívia, na esperança de abrir novos caminhos de 
vida Marista na fidelidade ao XIX Capítulo Geral ... para ser “Boa Nova” para as 
comunidades aymarás, em comunhão com a Igreja local.400

Nesse ínterim, as Províncias europeias também estavam cooperando em ini-
ciativas conjuntas, por exemplo, a nova presença na Romênia, que inicialmente 
envolveu quatro irmãos (três da Espanha e um da Grécia) e projetou até 2004 a 
criação do Centro São Marcelino, que poderia acomodar até quarenta crianças 
de rua em quatro casas.401

Antes do Capítulo Geral de 2001, foi feito um levantamento em todo o Insti-
tuto, o qual revelou que, naquele tempo, 49 centros educativos alternativos e 89 
outros projetos sociais estavam sendo operados por diferentes Províncias, aten-

398  FMS Mensagem 16. Março de 1995.
399  FMS Ecos, n. 24. Junho de 1996.
400  Boletim Marista, n. 118. Janeiro de 2004
401  Boletim Marista. Julho de 2005.
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dendo ao todo 79.000 jovens carentes e marginalizados.402 Ao mesmo tempo, 
observou-se que havia mais de 370 instituições de ensino tradicionais, servindo 
quase 370.000 estudantes. No entanto, houve uma ampliação das operações que 
continuaria depois do Capítulo de 2001. Por exemplo, em 2002, a Província do 
Rio de Janeiro começou, em Belo Horizonte, o Lar Marista, uma casa para até 
trinta rapazes carentes. Foi denominado João Batista Berne, que era o nome do 
menino de rua que Marcelino acolheu em La Valla. 

A Província de Sydney tinha usado o mesmo nome quatro anos antes para um 
novo centro para estudantes adolescentes que corriam o risco de seram alijados 
do sistema educacional. Em 2002, em Dessau, em uma região economicamente 
fragilizada da antiga Alemanha Oriental, uma nova comunidade dos irmãos foi 
criada para trabalhar nas pastorais das paróquias, prisões, escolas e iniciativas 
de formação pós escolar. Outros exemplos incluíam uma casa de discernimento 
espiritual em Habay-la-Vielle (Bélgica), com quatro irmãos, e uma casa de acolhi-
mento para jovens delinquentes, recentemente lançada em Rubí (Catalunha), com 
uma comunidade de três irmãos.403

402  FMS Ecos, n. 40. Junho de 2002.
403  Boletim Marista, n. 25. 25 de julho de 2002. 

35. I Encontro de Presenças e Programas Sociais na Europa Marista. Guardamar, Espanha (2005).
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Em 2005, na Europa, os projetos cresceram a tal ponto que alguns trabalhos 
em rede foram considerados oportunos. O primeiro encontro europeu de repre-
sentantes de projetos sociais foi organizado pela Comissão da Missão Europeia 
e do Conselho Geral. Oitenta participantes de quatro das cinco Províncias que 
trabalhavam em projetos para jovens carentes e marginalizados reuniram-se, vin-
dos da Síria, Hungria, Romênia, Portugal, Grécia, França e Espanha.404 Em todas 
as áreas do mundo Marista novas presenças entre os jovens marginalizados con-
tinuaram a crescer.

Pastoral Juvenil Marista (PJM)

Um conceito que se destacou no léxico Marista até o final da primeira década 
do século XXI e surgiu como uma das principais formas como o Instituto estava 
realizando a sua missão de evangelização, foi a “Pastoral Juvenil Marista” ou “ 
PJM”. Enquanto as intuições e os princípios subjacentes da PJM remontaria Mar-
celino Champagnat, seus antecedentes mais recentes devem ser encontrados nos 
vários movimentos e grupos apostólicos de jovens católicos que surgiram durante 
o século XX, inspirados por pessoas como Joseph-Léon Cardijn . Esses tinham 
atuado tanto no contexto da escola como independentemente dela. Uma das ra-
zões para os irmãos voltarem a se envolver com tais movimentos foi a necessidade 
de encontrar formas inovadoras para a pastoral vocacional. Na década de 1970, 
juvenatos começaram a fechar. O movimento Encontro com Cristo com que os 
irmãos da Província da Grã-Bretanha se envolveram a partir de meados da década 
de 1970 foi um exemplo disso. 405

Outro movimento semelhante, e especificamente Marista, foi iniciado na Co-
lômbia em 1977 pelo Irmão Néstor Quiceno, como programa pastoral de quatro 
anos para estudantes maiores, novamente com foco explicitamente vocacional 
em seus primeiros anos. O movimento Remar (REnovação MARista) baseou-se em 
imagens náuticas de modo que, por exemplo, os grupos de jovens recebessem o 
nome de uma “caravela”, com os “remadores” sendo guiados por um “timoneiro”. 

Foram usadas a história de Marcelino e a linguagem Marista para integrar ex-
periências de espiritualidade cristã, comunidade e serviço aos outros como seus 
três elementos constitutivos. O movimento Remar cresceu rapidamente como um 

404  De 29 de outubro a 1º de novembro em Guardamar, Espanha. In Boletim Marista, n. 217. 30 
de otubro de 2005

405  O Irmão Ronnie McEwan inicialmente liderou uma iniciativa para a pastoral vocacional, com 
base em primeiro lugar no antigo Juvenato (“Hetland House”) e mais tarde em “Kinharvie House” 
(antigo Escolasticado e casa para irmãos idosos), quando o trabalho se tornou mais amplo em suas 
atividades e se transformou no Encounter Christian. Kinharvie passou a ser um centro de programas 
para jovens. Irmão Brendan Geary (entrevista com o autor, 14 de novembro de 2015) e Irmão Colin 
Chalmers (comunicação pessoal com o autor, 21 de janeiro de 2016).
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programa de pastoral juvenil completo e se es-
palhou para outras Províncias da América Latina. 
Até o momento do seu décimo aniversário, esta-
va operando em dez províncias em todo o con-
tinente406 e cinco anos mais tarde em dezessete 
países, entre eles Austrália e Nova Zelândia407. 
Continuou operando em 2016 em muitas dessas 
províncias, como “Remar” ou com outra denomi-
nação e tem sido continuamente adaptado e de-
senvolvido para atender às mudanças dos tempos 
e circunstâncias; em 2005, chegou ao Haiti. Uma 
expresão desse desenvolvimento foi um progra-
ma que ficou conhecido como “Semar”, destina-
do a estudantes mais jovens com idade entre 8 a 
11, iniciado em 1993.408

Quer fosse o próprio movimento Remar ou 
outro programa com orientação Marista de pas-
toral juvenil, as Províncias começaram a apreciar o rico potencial de elaboração 
de conceitos e métodos distintamente Maristas para fomentar o crescimento da 
espiritualidade e maturidade pessoal dos jovens, o desenvolvimento de uma cons-
ciência crítica e o senso de compaixão prática. Gradualmente passou-se à deno-
minação “Pastoral Juvenil Marista”. Em 2005, em Curitiba, após o planejamento 
de um ano, a PJM foi lançada oficialmente na Província do Brasil Centro-Sul, em 
uma reunião de 200 pessoas409; no prazo de cinco anos na mesma cidade reali-
zou-se o primeiro encontro nacional da PJM para o Brasil. Em outras províncias, 
como a América Central, os coordenadores da PJM estavam começando a ser de-
signados em nível de animação e equipes provinciais. Algumas Províncias, como 
as da Espanha, passaram a atuar na pastoral universitária. O valor das residências 
universitárias foi então reconhecido.410 

A eficácia de reunir um grande número de jovens em um único lugar e de 
explorar a “cultura do evento” da juventude, também começou a ser usada. Na 
Austrália, por exemplo, a iniciativa de organizar um festival anual da juventude 
Marista começou em meados dos anos 1980.411 Nos Estados Unidos, como outro 

406  FMS Ecos, n. 1. Janeiro de 1988.
407  Ecos Maristas, n. 12. Junho de 1991. 
408  Boletim Marista, n. 211. 1 de setembro de, 2005.
409  Boletim Marista, n. 217, 30 de outubro de 2005
410  Irmão Ernesto Sánchez, em entrevista gravada com o autor, 6 de julho de 2015.
411  O Irmão Mark O’Connor propôs isso pela primeira vez na Província de Melbourne em 1986 

e esse grande evento nacional se manteve por duas décadas com seu foco no desenvolvimento do 
sentido da fé e da justiça com jovens entre 17 e 25 anos de idade. 

36. O Irmão Néstor Quiceno.
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exemplo, o Fim de semana do Memorial412 tem acontecido desde 2001 para uma 
reunião bienal dos alunos do último ano das escolas Maristas, e em 2015 atraiu 
mais de 300 jovens, não só dos EUA, mas também estudantes Maristas do México 
e do Canadá . Encontros internacionais também estavam começando a se organi-
zar após as celebrações em Roma, em 1999, da canonização de Marcelino Cham-
pagnat, que atraiu não só os irmãos e leigos, mas também milhares de jovens que 
se identificavam como “Maristas”. Um dos eventos da semana da Canonização foi 
um grande encontro para Maristas jovens no Colégio Marista San Leone Magno, 
em Roma. No ano seguinte, no evento Jornada Mundial da Juventude em Roma, 
500 alunos “da família marista” reuniram-se na mesma escola “para celebrar sua 
identidade Marista.”413 A atração para os jovens Maristas de tais encontros inter-
nacionais era evidente. 

Oito anos mais tarde, quando a Jornada Mundial da Juventude foi realizada 
em Sydney, foi enviado um convite a todas as Províncias para apoiar um encontro 
da juventude Marista na semana anterior. Mais de 700 jovens de 38 países com-
pareceram. Eventos semelhantes foram posteriormente realizados em Madrid, em 
agosto de 2011, e no Rio de Janeiro, em julho de 2013. A Jornada Mundial da 
Juventude de 2016 foi precedida por outro encontro internacional de jovens Ma-
ristas em Lyon e em Notre Dame de l’Hermitage, incluindo um evento em 23 de 
julho, destacando o bicentenário da Promesa de Fourvière.

Outra característica da PJM foi o voluntariado com jovens Maristas doando o 
seu tempo para projetos de curto ou longos períodos em comunidades Maristas, 
tanto em seus próprios países ou regiões como em países mais distantes. Isso 
aconteceu no âmbito dos programas da PJM de escolas ou de cada Província, e 
também com alguma cooperação interprovincial. Desde os anos 1980, as Pro-
víncias mexicanas estão entre aquelas do Instituto que organizaram programas 
de voluntariado de até um ano para os alunos do ensino médio em comunidades 
de inserção. Um exemplo mais recente foi do Colégio Sagrado Coração, em Joa-
nesburgo, onde um programa foi iniciado em 2008 para dar apoio educacional 
e pessoal para cerca de 200 jovens refugiados, principalmente de países como o 
Zimbabwe e a República Centro-Africana. Atraiu voluntários não só no âmbito 
local, mas da Europa e Oceania. Um país que desenvolveu um programa de vo-
luntariado consistente como parte de suas iniciativas para a pastoral dos jovens 
foi a Alemanha. Desde a sua criação em 2012, o Secretariado da Colaboração 
Internacional na Missão tem proporcionado coordenação, apoio e impulso para 
as Províncias que enviam e recebem voluntários. Um elemento importante disso 
foi o estabelecimento do papel de Coordenadores do Voluntariado Provinciais.414

412  Nos EUA, o dia para honrar aqueles que serviram o seu país e morreram na guerra é um feria-
do denominado “Memorial Day” e é celebrado na última segunda-feira de maio de cada ano. O fim 
de semana de três dias é oficialmente conhecido como “Memorial Weekend”.

413  FMS Ecos, n. 33, setembro de 2000.
414  Irmão Chris Wills, entrevista com o autor, 13 de novembro de 2015.
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Tal como foi considerado oportuno na década de 1990 escrever um texto de 
referência para a educação Marista, o mesmo foi pensado em meados da déca-
da de 2000 sobre a utilidade de um texto de referência para a Pastoral Juvenil 
Marista. Foi uma das várias iniciativas significativas do Irmão Emili Turú junto ao 
Secretariado da Missão do Conselho. Foi então convocado um grupo de trabalho 
para a tarefa.415 Esse grupo realizou sua primeira reunião em agosto de 2007, se-

415  Junto com o Irmão Emili nesse grupo estavam: Fabiano Incerti (Brasil) Irmão Ifeanyi Stephen 
Mbaegbu (Nigéria); Irmão Michaël Schmalzl (Alemanha); Paul Salmon (Austrália); Irmão Ramon Rú-
bies (Espanha); Irmão Raúl Goitea (Argentina); Irmão Rommel Ocasiones (Filipinas); Irmão Juan Miguel 
Anaya (Admistração Geral); Irmão Ernesto Sánchez (Adminstração Geral). Um do grupo, Fabiano In-
certi, era o responsável pela edição do esboço final em estilo consistente. 

 

37. I Encontro Internacional de Jovens Maristas 
antes da Jornada Mundial da Juventude. 
Sydney, Austrália (2008).

38.  
 I Encontro Internacional de Jovens 

Maristas, no St Joseph’s College. 
Sydney, Austrália (2008).

39. Reunião de jovens,  
num dia com baixas temperaturas, durante o I Encontro Internacional de 
Jovens Maristas, celebrada na casa “Hermitage”. Mittagong, Austrália (2008).
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guida por outras duas, em março e em dezembro de 2008, quando o texto ficou 
pronto para a aprovação do Conselho Geral com o título: Evangelizadores entre 
os jovens, mas com a preparação do Capítulo geral teve-se que adiar. A aprova-
ção veio, finalmente, com o Conselho em 2011. Depois de seu lançamento, o 
recém-nomeado Diretor do Secretariado da Missão, Irmão João Carlos do Prado, 
promoveu seminários regionais em todo o Instituto para introduzir o documento 
e realizar oficinas com líderes da PJM em muitos países.

Em sua introdução ao documento bastante longo e detalhado,416 o Irmão Emili 
escreveu sobre o alto valor que ele atribui à PJM:

O XXI Capítulo Geral colheu da Assembleia Internacional da Missão Marista 
(Mendes, 2007) a afirmação de que “a evangelização é o centro e a prioridade 
das nossas ações apostólicas, proclamando Jesus Cristo e sua mensagem”. Estou 
convicto de que a PJM é um meio privilegiado para essa evangelização, embora, 
seguramente, não seja o único meio. Por isso desejaria que, findo nosso mandato, 
na celebração dos 200 anos da fundação do Instituto, os Maristas de Champagnat 
pudéssemos ser reconhecidos como “especialistas” em PJM.417

O documento apresenta as bases sociológicas e teológicas para a PJM e des-
creve uma maneira distintiva Marista de promover a pastoral juvenil. Ele reco-
nhece que ao longo das décadas houve uma grande diversidade de programas, 

416  Com 232 artigos, é o mais longo entre todos os textos de referência em uso no Instituto.
417  Evangelizadores entre os Jovens, p. 11.

40. Comissão que redigiu o documento Evangelizadores entre os jovens.
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movimentos e estratégias fora da escola com os quais o Instituto tem procurado 
evangelizar a juventude, 418 mas o conteúdo do texto propõe apenas princípios 
orientadores para a abordagem marista para a pastoral da juventude, em vez de um 
programa definido ou determinado. O documento entende a pastoral da juventude 
no sentido de ir ao encontro dos jovens no lugar onde se encontram, engajando-
-se com eles no que lhes diz respeito, por meio de acompanhamento, pedagogia e 
oportunidades para a oração, comunidade e serviço dos outros. A PJM é vista como 
uma forma contemporânea de formar “bons cristãos e bons cidadãos”, realizando o 
que o Fundador sonhou. A Evangelização deve estar em seu coração:

Nós, Maristas, amamos Jesus e seu Evangelho. Ele é a razão de nosso ser e de 
nosso fazer. Marcelino Champagnat definiu a essência da missão marista: “fazer 
que conheçam e amem Jesus Cristo”. Ele sonhou que fôssemos mestres e cate-
quistas que estruturassem toda a vida comunitária e pessoal a partir da missão 
de evangelizar através da educação de crianças e jovens, especialmente dos mais 
empobrecidos. Com nossa ação pastoral tornamos realidade o anseio de Marceli-
no Champagnat: “Não posso ver um jovem sem dizer-lhe quanto Jesus o ama”. 419

O documento propõe que, para a PJM ser eficaz nas Províncias, elas precisavam 
contar com os seguintes elementos: grupos de jovens em que haja uma experiência 
vibrante da fraternidade; processos eficazes de educar na fé; estratégias para acom-
panhamento; boa organização; e a formação de líderes ativos, orientados para o 
serviço e a contemplação. Para tanto, as Províncias deveriam investir em planeja-
mento estratégico e propiciar os recursos adequados para a PJM ser eficaz:

Uma das características básicas da PJM é ser uma proposta consciente, intencional 
e explícita de evangelização dos jovens. Dada a pluralidade das realidades juvenis, 
devemos projetar uma pastoral diferenciada e orgânica que leve em conta e responda 
às diversas situações e atitudes dos jovens diante da fé e perante a vida. Adaptamos 
o trabalho pastoral à idade, caráter e circunstâncias dos grupos com os quais traba-
lhamos. ... Para que a PJM possa atingir seus objetivos, é essencial que cada província 
e cada unidade local possuam as estruturas mais adequadas para isso: dedicação de 
pessoas, espaços, recursos econômicos etc... Um elemento que nos parece chave é a 
formação dos animadores, pois costumam ser jovens voluntários apenas durante um 
limitado período de tempo, o que origina falta de continuidade.420

É um documento que se situou deliberadamente na missão e na finalidade do 
Instituto e se alinhou com as prioridades e a linguagem figurada então vigentes 
no Instituto:

418  São apresentados como exemplos as Congregações Marianas e a Cruzada Eucarística; orga-
nizações como a Ação Católica, os grupos de Escoteiros e movimentos relacionados com a formação 
da liderança, tais como o Movimento por um mundo melhor, Cidade Nova, Renovação Carismática, 
Comunhão e Libertação, Focolare e o próprio movimento Remar do Instituto. Ibid. 31. 

419  Ibid. n. 86.
420  Ibid. n. 117,221-22.
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O lema do XXI Capítulo Geral nos lembra que Maria, ao visitar a sua prima Isabel 
(Lc 1,39-45), nos dá um exemplo de amor e amizade juvenil. Como ela, estamos 
convocados a reconhecer no outro, principalmente nos jovens, um lugar teológico. 
Eles nos revelam o rosto de Deus através de seus sonhos e utopias, de suas dificulda-
des e conquistas. Como fizeram os discípulos e missionários, caminhamos com eles, 
queremos ir depressa ao encontro dos jovens que mais sofrem as consequências da 
injustiça, da pobreza e da ausência de ideais, capazes de abrir horizontes em suas 
vidas. Reconhecemos que o coração de cada adolescente e de cada jovem em nos-
so mundo Marista representa para nós “uma nova terra”.421

Por ocasião do XXI Capítulo, foi relatado que mais da metade das Províncias 
do Instituto apresentavam estruturas sistemáticas da PJM.422 Quando o documento 
Evangelizadores entre os jovens foi lançado e apresentado em oficinas em 2011-12, 
continuou-se a supervisionar e a apoiar o projeto em todo o Instituto por meio do 
trabalho de uma Comissão Internacional da PJM, que se reunia anualmente. Além 
disso, o Secretariado da Missão da Administração Geral foi reforçado com a nome-
ação em 2014 de um Diretor Adjunto com grande experiência na pastoral juvenil.423

Animando e coordenando  
a justiça social e a solidariedade

As estruturas administrativas e o pessoal técnico para liderar e coordenar os 
esforços do Instituto na área da solidariedade começaram com a Comissão Po-
breza e Justiça do Conselho do Irmão Basilio e com o Secretariado Social. O 
Relatório da Comissão para o Capítulo de 1985 enumera quinze exemplos de 
projetos para os quais o Secretariado Social obteve financiamento das agências 
como Misereor e Missio.424 Essa estrutura permaneceu durante a gestão do Irmão 
Charles. O XIX Capítulo Geral de 1993 propôs a criação de um novo “Secretaria-
do de Solidariedade” que incorporaria o antigo Secretariado Social e gerenciaria 
um novo “Fundo de Solidariedade”, a ser financiado pelas Províncias.425 O antigo 
Secretariado tinha um mandato limitado para poder atender a pedidos de apoio 
submetidos ao Conselho Geral e aprovados por ele. 426 Na prática, tinha sido uma 
operação bastante limitada que tentou financiar projetos do Conselho Geral, mui-

421  Ibid. n. 233.
422  Relatório do Irmão Superior Geral e seu Conselho ao XXI Capítulo Geral. p. 59
423  Irmão Miguel Ángel Espinosa Barrera do México. 
424  Misereor é a Organização dos Bispos Católicos da Alemanha para a Cooperação ao Desenvol-

vimento. Missio é uma instituição de caridade católica global com bases de financiamento em alguns 
países, incluindo o Reino Unido. 

425  Atas do XIX Capítulo Geral, n. 14.
426  FMS Mensagem, n. 23. Julho de 1997.
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tas vezes do próprio Superior Geral. Quando a nova entidade foi criada em 1996 
como “Bureau Internacional de Solidariedade” (BIS) sob a liderança do Irmão 
Allen Sherry, seu âmbito era mais amplo e mais claro. Ele assumiu quatro áreas: 
conscientização e educação do Instituto nos temas da justiça e da solidariedade; 
financiamento de microprojetos e assistência social (sua principal iniciativa); rede 
de entidades maristas envolvidas nesse campo; e defesa de causas justas.427 Esses 
continuaram a ser os focos do BIS durante a década seguinte, embora se desen-
volvessem de formas diferentes. 428

Uma das maneiras que o BIS escolheu para cumprir a sua primeira responsa-
bilidade, e também considerada a mais difícil,429 foi a produção de um recurso de 
oração para o Advento, publicado nas quatro línguas do Instituto e focalizando as 
necessidades dos jovens em todo o mundo. A publicação continuou durante duas 
décadas. A busca de fundos ocupava grande parte do seu tempo e o Irmão Allen e 
sua equipe precisaram desenvolver um alto nível de especialização no processo.430 
Os projetos incluíram as novas fundações na Romênia e na Tanzânia e casas de 
formação no Quênia, Filipinas e Sri Lanka. Nisto, o BIS trabalhou em estreita co-
laboração com o escritório do Ecônomo Geral, na ocasião sob a direção do Irmão 
Yvon Bédard.431 O Fundo de Solidariedade criado pelo XX Capítulo Geral garantia 
as ações nessa área, fornecendo “capital inicial” para os projetos que poderiam, 
então, atrair muitas contribuições de outras fundações e agências. O BIS também 
conseguiu assumir a liderança na coordenação da resposta do Instituto para emer-
gências imprevistas, tais como as avalanches de lava que cobriram Goma (RDC) 
em 2002 e destruiram a escola Marista432 e o tsunami indonésio de 2004 que teve 
um impacto devastador sobre as zonas costeiras do Sri Lanka e da Índia.433 Em cada 
caso, o BIS coordenou a coleta de recursos financeiros junto ao mundo marista, 
ajudando a financiar uma “tenda-escola” para os 1200 estudantes do Mwanga Ins-
titute em Goma, e levantando mais de US$ 1,2 milhões para ajudar a minimizar 
os danos causados pelo tsunami. No final do seu mandato no BIS, o Irmão Allen 
ficou especialmente feliz por que o que tinha sido um apelo profético e às vezes 
incompreendido dos Irmãos Basilio e Charles passou a fazer parte da prioridade do 
Instituto, concretizando uma série de novos e permanentes projetos434. 

427  FMS Mensagem, n. 23 Julho de 1997.
428  FMS Mensagem, n. 33. Julho de 2004.
429  Irmão Allen Sherry, em entrevista gravada com o autor, 12 de agosto de 2015. E FMS Mensa-

gem, n. 23. Julho de 1997.
430  Vale observar que os dois integrantes leigos da equipe do BIS foram os dois primeiros profis-

sionais leigos contratados em tempo integral pela Administração Geral.
431  Irmão Allen Sherry, entrevista idem.
432  Boletim Marista, n. 10, 16 de fevereiro d 2002.
433  Boletim Marista, n. 177, 211 e 238. 2005/2006.
434  Irmão Allen Sherry, entrevista idem. O Irmão Allen foi substituído pelos Irmãos Dominick Pujia 

e Richard Carey (USA) e depois por Mario Meuti (Itália).
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Em meados da década seguinte, duas 
orientações emergentes promoveram a 
reestruturação e a mudança de nome do 
BIS para Fondazione Marista per la Soli-
darietà Internazionale (FMSI). Isso foi 
motivado também por uma avaliação 
externa do BIS realizada em 2004.435 Em 
primeiro lugar, um dos quatro aspectos 
do trabalho do BIS – a defesa da criança 

- foi crescendo em importância. Na revi-
são, isso foi destacado, junto com a edu-
cação para a justiça, como a principal área 
de crescimento do BIS.436 O foco específi-
co era a defesa dos direitos das crianças. 
Para avançar nisso, seguindo a reestrutura-
ção, foi definida uma presença Marista nas 
Nações Unidas em Genebra.437 Em segun-
do lugar, era considerado vantajoso para 
o Instituto estabelecer uma organização 

governamental sem fins lucrativos (ONG) legalmente reconhecida pelo direito 
italiano,438 o que facilitaria a captação de recursos na Itália e também daria ao 
Instituto um estatuto jurídico para o seu trabalho nesse campo de atuação. A FMSI 
foi reconhecida em 2004 e oficialmente registrada em abril de 2008.439 Seus qua-
tro espaços de ação eram essencialmente os mesmos de 1996, mas com um foco 
mais nítido e mais intenso na defesa dos direitos da criança e um sentido mais 
amplo no desenvolvimento de parcerias na forma de agências, maristas e não ma-
ristas. Entre estas últimas estavam Franciscans International (que tinha ajudado os 
maristas a se estabelecerem em Genebra), Edmund Rice International e o Bureau 
Internacional Catholique de l’Enfance. Entre as maristas, havia várias fundações e 
ONGs que tinham começado a aparecer na década de 1990.

Foi na Espanha que a primeira ONG Marista– Solidaridad Educación Desar-
rollo (“SED”) – foi criada pela Conferência Espanhola de Provinciais em 1992. 
Foi fundada inicialmente para financiar o crescente número de projetos de soli-
dariedade das Províncias da Espanha. Três anos mais tarde os objetivos da SED 
poderiam ser descritos desta forma:

435  Cf. Relatório ao Conselho Geral da Equipe de Revisão Internacional sobre o “Bureau Interna-
cional de Solidariedade” (BIS). 10 de junho de 2004

436  Ibid. Recomendação n. 1.1.1.
437  Ibid. Recomendação n. 2.1.3.
438  Na Itália é conhecida como uma organizzazione non lucrativa di utilità sociale ou “ONLUS”.
439  Notícias Maristas, n. 5. 19 de junho de 2008.

41. Comunidade de Genebra a serviço 
da defesa dos direitos das crianças.
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... unificar todas as atividades, animar e apoiar o voluntariado de religiosos e 
leigos ... em projetos de desenvolvimento no Sul;

... criar e promover a solidariedade na sustentação e no desenvolvimento da 
fraternidade universal e no diálogo Norte-Sul440.

A SED estava envolvida na preparação, formação e esclarecimento de voluntá-
rios. Organizou campos de trabalho em que os voluntários estavam envolvidos com 
a oferta de programas de alfabetização, catequese, serviços de saúde e trabalho 
manual. Em 1994, havia 110 voluntários que trabalhavam em 11 países, incluindo a 
própria Espanha.441 Foram preparados materiais educacionais que atingiam 30.000 
jovens e membros de fraternidades do Movimento Champagnat da Família Maris-
ta.442 A essa altura, sua campanha de levantamento anual de fundos já estava bem 
organizada e tinha começado a trabalhar na defesa dos direitos da criança.

No Brasil, uma ONG foi criada em 1995 pela Província do Rio de Janeiro -- 
Instituto Marista de Solidariedade ( “IMS”) – sob a gestão de leigos. Seu foco 
era o microprojeto para melhorar a vida e as oportunidades educacionais dos 
jovens, especialmente em áreas rurais, um trabalho que envolveu também a de-
fesa das crianças.443 Outros começaram na Guatemala, Argentina, Colômbia e 
Chile e em outras Províncias do Brasil. Em 2004, SED e BIS conseguiram reunir 
pela primeira vez agências Maristas e ONGs então envolvidas na liderança, ani-
mação e apoio a projetos de solidariedade e de defesa das crianças da América 
Latina.444 Apoiando esses movimentos de SED e BIS estavam 29 pessoas oriundas 
de: Fundamar (Guatemala), Casa Familia (Equador), AVESOL (Brasil), a Fundação 
Marista (Argentina), PUCPR-Paraná (Brasil), FUNDEMAR (Colômbia), IMS (Brasil), 
Fundação Gesta (Chile), Punto Fiio (Venezuela), Rede Marista (Brasil), bem como 
representantes da SED Bolívia e Paraguai, PNAEE, Misión Guadalupe e Comisión 
Solidaridad, do México. Essas reuniões teriam continuidade. Na década seguinte, 
um maior desenvolvimento e trabalho em rede tiveram lugar na Europa, apoiados 
pela SED e FMSI, desembocando na primeira reunião das ONGs europeias Maris-
tas, em Roma, em outubro de 2015. A FMSI se expandiu para a Ásia em março de 
2013, com um escritório regional na Tailândia, mas que não teve continuidade. 
Um escritório regional da FMSI para as unidades administrativas do Cone-Sul foi 
fundado no mesmo ano.445 Na Austrália, os diferentes ramos da solidariedade 
desenvolveram-se, criando uma nova ONG – Australian Marist Solidarity -- em 
2013. Houve então a expectativa de que tais redes internacionais Maristas conti-
nuariam a se aglutinar.

440  Irmão Jack González,  FMS Mensagem, n. 1, julho de 1995, p. 42.
441  Ibid.
442  FMS Mensagem, n. 23, julho de 1997.
443  Ibid. p. 40.
444  Reunião de 6 a 9 de maio de 2004 no Centro Villa María em Santa Cruz, Bolívia.
445  Notícias Maristas. 25 de outubro de 2013.
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A competência da FMSI para a defesa das crianças recebeu um impulso signi-
ficativo com a concessão de “status consultivo especial” do Conselho Econômico 
e Social da ONU (ECOSOC) em 2012. A FMSI tinha apresentado pela primeira 
vez o pedido de estatuto consultivo em maio de 2010. Com o status consultivo a 
FMSI poderia participar das reuniões do ECOSOC e ocupar uma melhor posição 
para promover os direitos das crianças que era sua “área de competência” reco-
nhecida na ONU.

Em fevereiro de 2014, após oito anos de existência, o Conselho Geral (na 
qualidade de Diretoria da FMSI) decidiu que era oportuno promover uma revisão 
global da Fundação. Uma equipe de avaliação foi contratada para analisar suas 
estruturas, suas estratégias, seus funcionários e sua eficácia tendo em vista a ela-
boração de recomendações para melhorar sua capacidade institucional para “res-
ponder de maneira criativa e dinâmica aos apelos da Igreja e do Instituto.”446 Em 
geral, a equipe concluiu que havia considerável potencial inexplorado na FMSI e 
recomendou uma mudança radical em sua estrutura, um maior investimento na 
sua liderança e no pessoal, uma abordagem mais estratégica sobre sua tarefa prin-
cipal de defesa dos direitos da criança e repensar a maneira mais rentável de se 
conectar com a ONU. Foi sugerida uma abordagem mais integrada de todo o Ins-
tituto, com uma ação mais reforçada e mais profissionalizada da FMSI, assumindo 
um papel de vinculação e coordenação dos serviços e agências das Províncias.447

Os direitos das crianças e dos jovens

A partir do final da década de 1990, o Instituto ficou cada vez mais envolvido 
em iniciativas para a promoção e a defesa dos direitos das crianças e dos jovens. 
A defesa nesses casos tinha sido uma das quatro responsabilidades do BIS em sua 
criação em 1996. Como seu trabalho cresceu e como outras ONGs maristas foram 
se estabelecendo, o imperativo para o Instituto de se tornar ativo na questão dos 
direitos da criança tornou-se mais premente. Por ocasião da primeira Assembléia 
internacional da Missão Marista, em Mendes, em 2007, foi indicado como um dos 
cinco elementos da missão Marista, sendo fonte de sua vitalidade e importante 
para o seu futuro.448 Em Nairóbi, sete anos depois, a importância do envolvimento 
dos Maristas na defesa dos direitos das crianças e dos jovens era uma prioridade 
frequentemente lembrada. No comunicado final foi mencionada quatro vezes.449

446  Imma Guixé, Final Evaluation Report for FMSI, July 2015. Relatório preparado pela FMSI, p. 4
447  Ibid. passim.
448  Mensagem dos Participantes da Assembleia Internacional da Missão Marista. Mendes, Brasil, 

12 de setembro de 2007.
449  Vozes do Fogo. Mensagem dos Participantes da II AIMM. Nairóbi, Quênia. 27 de setembro 

de 2014.
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Após a revisão do BIS em 2004, a sua transição para se tornar FMSI em 2007 
e com a presença Marista em Genebra já operativa, a nova entidade descreveu os 
seus objetivos nos seguintes termos:

A FMSI tem um foco primário nos direitos da criança. Procuramos promover o 
pensamento inovador e iniciativas práticas para o benefício de crianças e jovens, 
especialmente aqueles considerados mais vulneráveis e necessitados. Nossa espe-
rança é proporcionar oportunidades para as crianças e jovens para que recebam 
uma educação significativa e desenvolver todo o seu potencial.450

Foi aberto um escritório da FMSI em Genebra que é a base da atuação do Con-
selho de Direitos Humanos das Nações Unidas e do Gabinete do Alto Comissário 
da ONU para os Direitos Humanos. Isso deu à FMSI a oportunidade de participar 
de conferências, reuniões e grupos de trabalho da ONU que tratam dos direitos da 
criança e de monitorar os direitos das crianças em todo o mundo.451 

Além de sua atividade com a ONU e com agências similares presentes em Ge-
nebra, a FMSI passou a agir em todo o Instituto por meio de suas publicações, dos 
sites da FMSI e do Instituto (incluindo seus blogs), dos programas de formação e 
de assessoria política. Em 2006, o diretor do escritório em Genebra, o Irmão César 
Henriquez, descrevia assim suas responsabilidades:

... dar uma nova vitalidade aos esforços de renovação atualmente realizados 
em todo o nosso Instituto ... Com a nossa voz ... colaboramos com as pessoas 
e organizações que procuram promover a paz e a justiça em beneício de todos 
através das Nações Unidas.452

Esse trabalho, escreveu o Irmão César, representa o papel Marista na supera-
ção da violência, da negação de educação, da pobreza, do abuso, dos problemas 
de saúde, da exploração e da falta de evangelização entre os jovens.

A FMSI começou a realizar seminários, experiências de formação e conferên-
cias em todo o Instituto para apoiar e melhorar as formas como as diversas agên-
cias Maristas e ONGs estavam se envolvendo na defesa dos direitos da criança. 
Em junho de 2010, por exemplo, foi realizado no Chile um seminário para repre-
sentantes da Fundação Gesta e das escolas Maristas para desenvolver sua cons-
ciência e habilidades na área dos direitos das crianças e dos jovens.453 No mês 
seguinte, na sétima reunião das ONGs espanholas e latino-americanas, realizada 
em Buenos Aires, representantes da FMSI promoveram um fórum sobre o mesmo 
tema para os delegados de dezenove países.454 Em 2012, uma pessoa de ligação 

450  Site da FMSI: www.fmsi-onlus.org. (Acessada em 15 de novembro de 2015.)
451  Ibid.
452  Boletim Marista, n. 271. 23 de novembro de 2006.
453  Notícias Maristas, n. 107. 3 de junho de 2010.
454  Notícias Maristas, n. 114. 15 de julho de 2010.
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com a FMSI de Genebra foi designada na maioria das Províncias e organizou-se 
um programa de formação para elas durante mais de duas semanas entre maio e 
junho de 2012, em Roma.455

O tema da defesa dos direitos da criança tornou-se cada vez mais destacado 
nos projetos pastorais do Instituto, suas unidades administrativas, instituições e 
programas individuais. Por exemplo, foi apresentado no texto de referência Evan-
gelizadores entre os jovens como um dos elementos da Pastoral Juvenil Marista:

Junto com outras pessoas e instituições, aceitamos um papel de defesa em nome 
dos jovens que são vítimas ou cujos direitos e bem-estar estão de alguma forma em 
questão e em nome de uma maior justiça social em geral. Nós nos comunicamos 
com a nossa comunidade Provincial sobre as nossas experiências e preocupações 
que surgem, buscando apoio coletivo quando isso for apropriado.456

Um programa de estágio foi realizado em colaboração com o Secretariado 
CMI na Casa Geral, oferecido aos jovens voluntários Maristas para passar algum 
tempo com os irmãos em Genebra e acompanhar o trabalho da FMSI, outras agên-

455  Notícias Maristas, n. 196. 16 de fevereiro de 2012.
456  Evangelizadores entre os Jovens, n. 204.

42. Integrantes da FMSI.
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cias e da própria ONU. Os frutos de suas aprendizagens e experiências puderam 
então ser partilhados com a PJM e equipes de solidariedade em suas próprias 
Províncias. Esses estagiários eram principalmente jovens leigos Maristas de países 
como Brasil, Austrália, Malásia e Malawi -- muitas vezes fazendo cursos de direito 
ou de relações internacionais – além de um jovem irmão.457 Seus programas de 
estágio incluíram formação em direitos da criança, os projetos da ONU e proce-
dimentos das Nações Unidas para desenvolver a sua consciência em relação à 
qualidade de vida para as crianças em todo o mundo e encorajando o seu envol-
vimento em favor dessa causa.

Uma das tarefas específicas com as quais o escritório FMSI de Genebra se envol-
veu no início do mandato do Irmão Emili foi o reforço dos protocolos de salvaguar-
da para crianças e jovens atendidos pelo próprio Instituto. 458 Para um grupo cujo 
fundador tinha sido tão explicitamente inequívoco em sua condenação de qualquer 
tipo de maus-tratos de crianças, era uma triste e trágica ironia que o Instituto tivesse 
ficado cada vez mais consciente da história de violências contra crianças cometidas 
por alguns dos seus próprios membros, funcionários e voluntários.459 Era extrema-
mente importante que esta questão fosse abordada exaustivamente em todos os 
níveis do Instituto. Havia necessidade, em primeiro lugar, de ter certeza de que as 
estratégias preventivas adequadas e os protocolos de salvaguarda para responder 
às denúncias de abuso, do passado ou atuais, estavam disponíveis em cada unida-
de administrativa e sendo completa e adequadamente seguidos. Todas as vítimas 
necessitavam de uma reparação compassiva, justa e oportuna e as consequências 
para os infratores deveriam ser claras. Uma comissão ad hoc foi estabelecida pelo 
Conselho Geral para assessorá-lo, e aos líderes de Províncias e Distritos, sobre esses 
episódios.460 Um manual com diretrizes adequadas foi elaborado para ajudar as 
unidades administrativas. Em março de 2012, foi organizado um grande seminário 
em Roma para as pessoas responsáveis   em cada Província para a salvaguarda dos 
direitos das crianças e jovens, com palestras e oficinas conduzidas por peritos inter-
nacionais. Posteriormente, uma segunda comissão ad hoc foi constituída para rever 
as políticas e os protocolos que estavam sendo aplicados nas diversas unidades 
administrativas.461 Isso aconteceu em 2013 à luz da Convenção da ONU sobre os 
Direitos da Criança (1989) e outras referências contemporâneas, dando resposta a 

457  Irmão Chris Wills (Diretor do Secretariado da Colaboração para a missão internacional - Cmi), 
entrevista com o autor, 13 de novembro de 2015.

458  Cf. Boletins aos Provinciais, do Superior Geral, n. 10 e n. 11. 
459  Em entrevista de 2006, o Irmão Charles Howard relatou que durante dezessete anos no Con-

selho Geral (1976-1993) ele se lembra apenas de duas ocasiões em que uma questão do abuso sexual 
contra um jovem chegou ao seu conhecimento. Entrevista para Oral History Project of the Province of 
Sydney, May 2006.

460  Seus integrantes eram os Irmãos John Klein (CG), Brendan Geary, James Jolley, Nicolas García 
e Gérard Bachand.

461  Seus integrantes eram os Irmãos John Klein CG, James Jolley, Gérard Bachand, Alexis Turton, 
Lluis Serra, Luis Carlos Gutierrez e Sandro Bobrzyk.
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cada Província sobre a adequação de suas medidas. A permanente responsabilida-
de pelo apoio das Províncias e Distritos foi então confiada à FMSI, em Genebra.462 
Cursos de formação, aconselhamento e assistência foram organizados em bases 
locais e regionais, conforme necessário, e mecanismos de garantia de qualidade es-
tabelecidos localmente. Um segundo colóquio internacional para todas as unidades 
administrativas foi realizado em meados de 2016.

Ao dar atenção imediata e completa a essa matéria em âmbito mundial, o 
Instituto estava lidando com um grave problema que a Igreja e a sociedade em 
geral estavam enfrentando. A extensão do abuso de jovens e suas consequências, 
tanto em contextos institucionais como domésticos, eram questões para as quais o 
mundo em geral tinha ficado cada vez mais alerta na última década do século XX 
e da primeira década do seguinte. Os inquéritos, estudos, organizações de apoio 
às vítimas e os meios de comunicação foram revelando como se tinha negado a 
devida proteção às crianças e aos jovens, como era seu direito, e como tinham 
muitas vezes sofrido maus-tratos quando esse abuso era relatado às autoridades.

A Igreja destacava-se entre as organizações que tinham sido inadequadas e até 
mesmo negligentes na formação e na supervisão de seus membros, na sua respos-
ta às vítimas e em sua própria compreensão da gravidade dos problemas. O que 
pode ter sido visto como lapso moral que poderia ser simplesmente corrigido por 
um ato de vontade, era agora reconhecido como comportamento criminoso que 
poderia ser o resultado de uma disfunção psicológia e emocional crônica. Essa 
disfunção profunda poderia ter sido consequência de uma formação inadequada, 
uma privação afetiva, um desenvolvimento sexual e emocional reprimido, uma 
experiência pessoal de abuso, culturas organizacionais não saudáveis e protoco-
los operacionais insuficientes. O Instituto precisava examinar em termos legais 
suas próprias deficiências e erros em cada uma dessas questões e suas causas. 
Além disso, os efeitos perniciosos e residuais de abuso de crianças estavam se 
tornando muito melhor compreendidos. Consultas amplas como a Commission to 
Inquire into Child Abuse na Irlanda (1999-2009) e a Royal Commission into Insti-
tutional Responses to Child Sexual Abuse na Austrália (2013-2017) destacaram o 
foco dessas questões e ajudaram as organizações, como o Instituto , a Igreja e a 
sociedade civil de forma mais geral, a assegurar que as medidas de proteção da 
criança sejam estabelecidas e as respostas às vítimas de questões do passado se-
jam efetivadas. Para uma instituição que tinha como um de seus focos significati-
vos os jovens marginalizados em situação de vulnerabilidade, esse foi um período 
difícil, mas muito importante para o Instituto.

462  Esta informação e a documentação de apoio foram fornecidas ao autor pelo Irmão John Klein 
e o Irmão Michael de Waas.
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Missão Ad Gentes

A natureza essencialmente missionária da Igreja e mais particularmente a for-
ma como entendia sua abordagem sobre essa missão em diferentes culturas foi 
um foco particular do Concílio Vaticano. O Decreto Ad Gentes foi o último a ser 
aprovado pelo Concílio, mas não menos importante. Ele propõe que a Igreja evan-
gelizaria na e pela cultura, promovendo o conceito de “inculturação” como um 
princípio de atividade missionária. O Instituto, desde a sua fundação, tivera um 
foco missionário. As missões distantes da Oceania na época de Marcelino foram 
acompanhadas no final do século XIX das fundações na Ásia e nas Américas e, 
claro, significativamente impulsionadas pelo êxodo de Irmãos da França em 1903. 
Tais fundações continuaram a ser implantadas ao longo do século XX, as da Grã-
-Bretanha e Irlanda na Nigéria e em Camarões, dos Estados Unidos nas Filipinas 
e no Japão, do México na Coréia e dos canadenses, espanhóis, franceses, belgas, 
portugueses, brasileiros, mexicanos e alemães em vários países da África. Nos 
mandatos do Irmão Charles e do Irmão Benito a atenção se voltou para se restabe-
lecer presenças maristas em países de onde os irmãos tinham sido forçados a sair 
-- lugares que incluíam a Hungria, a República Popular da China e Cuba. Durante 
o generalato do Irmão Seán, foi realizado um movimento para chamar a atenção 
de todo o Instituto para o maior e menos evangelizado continente, e uma região 
onde a presença marista era relativamente pequena: a Ásia.

Com a devolução da autoridade aos Superiores Provinciais decorrente das 
Constituições de 1903, a estratégia de centralização de novas fundações missio-
nárias e a nomeação de pessoal diretamente pelo Conselho Geral diminuíram 
consideravelmente. Foi deixado quase inteiramente sob a responsabilbidade de 
cada Província implantar novas fundações missionárias.463 Enquanto isso conti-
nuou a ser a norma, entre os Capítulos de 1985 e 1993,464 o Irmão Charles e 
seus sucessores tentaram restabelecer um elemento de planejamento estratégico 
centralizado para onde e como o Instituto poderia estabelecer novas presenças. 
A China foi de particular interesse para Charles, mas ali as possibilidades eram 
bastante restritas. Havia um potencial maior na Europa oriental, e foi para lá que o 
Superior Geral convidou o Instituto a dirigir sua atenção. Ele encaminhou seu pe-
dido à Conferência dos Provinciais da Europa, que realizava sua segunda reunião 

463  Irmão Charles Howard, em entrevista idem. O Irmão Charles, em conversa pessoal particular 
com o autor, em 1999, lamentou o fato de que, como resultado dessa prática de autoridade delegada, 
o Instituto tinha se estabelecido na Índia só muito tardiamente no século XX e nunca na Indonésia. 
Sua hipótese era de que uma fundação nesses países feita em anos anteriores teria sido muito fecunda. 

464  Entre as novas fundações durante esse período incluem-se as do Haiti 1985 (por Iberville), 
Libéria 1986 (por Esopus), Tailândia de 1986-1991 (por Sydney), Quênia em 1986 (pela Alemanha), 
Índia em 1988 (por Sri Lanka), Guiné Equatorial em 1989 (por ‘l’Hermitage), Vanuatu em 1991 (por 
Beaucamps-St Genis), Tanzânia em 1992 (pelo México), Honduras em 1992 (por León) e Chad em 
1993 (por Norte).
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em 1990 em Notre Dame de l’Hermitage, na França.465 Foi criada uma comissão 
coordenada pelo Irmão Herbert Scheller, da Alemanha. Os bispos da Hungria 
davam uma alta prioridade à educação católica. Em fevereiro de 1990, o Conse-
lho Geral tinha tomado a decisão, em princípio, de regressar à Hungria e em sua 
reunião plenária de junho decidiu-se pela cidade de Györ, na paróquia do Espí-
rito Santo.466 Em setembro, uma comunidade internacional fixou ali residência. 
Enquanto a nova escola era construída, os irmãos dedicaram-se à aprendizagem 
da língua e fundaram o “ Grupo Champagnat Györ” para sessenta jovens.467 No 
início do ano letivo seguinte foram acolhidos seus primeiros alunos. Em 2000, 
após nove anos em Györ, a presença dos irmãos expandiu-se para Esztergom para 
trabalhar entre as crianças ciganas. Em 2002, um centro de juventude foi iniciado 
ao lado da casa dos irmãos, atraindo até sessenta jovens (com idade entre 2 a 25) 
entre 4:00 e 7:00 horas da tarde.468 Enquanto isso, os Provinciais da Europa, como 
já foi mencionado, decidiram atribuir a responsabilidade pela Hungria às provín-
cias da Catalunha, Levante e Beaucamps-St Genis e pela Romênia às Províncias 

465  A Conferência foi criada em 1989, em Veranópolis.
466  Chronologie de l’Institut.
467  FMS Mensagem. 
468  Boletim Marista.n.52. 19 de fevereiro de 2003.

43. Os Irmãos Carlos Martínez Lavín e Héctor Ávalos, em Cienfuegos (2006), com jovens 
cubanos despois da restauração da presença Marista em Cuba.   
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de Bética, Castela, Madrid e Hermitage. Em 2004, o Centro São Marcelino foi 
aberto em Bucareste.

Dois outros retornos significativos foram Cuba e Argélia. O retorno dos irmãos 
a Cuba era o mais aguardado. Foi o Conselho do Irmão Charles que dera início em 
1993 ao processo de restabelecimento logo após a decisão de voltar à Hungria. 
Passaram-se oito anos até que os Irmãos Efraín Martín (cubano) e Carlos Martínez 
Lavín (do México) pudessem fixar residência “em um país rico de sol, praias dou-
radas, amizade, solidariedade, rumba, sonhos e bom humor”.469 No ano seguinte, 
passou a integrar o projeto o Irmão Héctor Ávalos (do México) e em 2004 o Irmão 
Salvador Salinas (de El Salvador). Três anos mais tarde os Irmãos Jesús Bayo (do 
Chile) e Carlos Scottá (do Brasil) vieram integrar o grupo. Os irmãos, não tendo 
permissão de atuar diretamente na educação, assumiram a animação paroquial 
da pastoral juvenil e ofereceram outras formas de assistência às dioceses. A par-
tir das comunidades de Cienfuegos e Havana eles também iniciaram a pastoral 
vocacional, e logo foram recompensados com alguns postulantes e noviços. Em 
2013, os irmãos tiveram um pouco mais de liberdade e começaram a trabalhar na 
formação de professores e em alguns programas de educação extracurricular para 
jovens, com a esperança de que a educação possa voltar a ser um grande foco de 
seu trabalho em Cuba.470

Quanto à Argélia, os irmãos a tinham deixado na sequência do trágico as-
sassinato do Irmão Henri Vergès na biblioteca em que trabalhava em Argel em 
1994. Em 2002, uma comunidade internacional retornou: os Irmãos Alex Gómez 
e Xema Rius (Catalunha) e Arturo Chávez (México Central). Residindo em Mos-
taganem, passaram a fazer parte de uma pequena presença cristã em um país 
islâmico, procurando viver em diálogo respeitoso:

A pequena Igreja da Argélia é consciente de viver uma missão profética, de 
criar para amanhã um clima de diálogo tranquilo entre a fé cristã e a fé muçulma-
na, com a certeza de que somos todos filhos de Deus, obra de suas mãos, e que 
seus filhos um dia virão a se conhecer uns aos outros como irmãos e irmãs.471

Os irmãos apresentaram o objetivo da sua presença nestes termos:

Nossa esperança é encarnar a vida e a missão Marista na Argélia e partilhar a 
vida e a missão da Igreja ... estamos aprofundando nosso conhecimento do Islã, 
de modo a prestar um melhor serviço e estabelecer um diálogo cultural e religio-
so. Seguindo o nosso carisma Marista, estamos procurando maneiras de acolher 
e acompanhar as crianças e jovens argelinos, especialmente os mais pobres. No 
estilo de Maria, nossa presença é simples, discreta e quase escondida.472

469  Carta aberta dos Irmãos em Cuba. Notícias Maristas. 23 de fevereiro de 2007.
470  Notícias Maristas. 11 de janeiro de 2013.
471  Notícias Maristas. 26 de abril de 2006.
472  Notícisas Maristas. 14 de outurbro de 2007.
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Em 2007, sua ação pastoral concentrou-se na capelania para os estudantes 
cristãos subsaarianos, cursos de espanhol no Instituto Cervantes e na residência 
Marista, cursos de informática e apoio tutorial para estudantes franceses. Uma bi-
blioteca logo foi instalada na residência. Nesse mesmo ano, uma segunda comu-
nidade intalou-se em Oran com os Irmãos Michael Sexton (Austrália), Jean-Louis 
Rognon (França) e Germán Chaves (Chile). Nas bibliotecas os Irmãos procuraram 
ser uma presença aos jovens argelinos e, sempre que possível, oferecer cursos de 
inglês, francês e espanhol.

Enquanto isso, em Roma, a atenção do Conselho Geral tinha se voltado também 
para a Ásia. O projeto, conhecido como “ Missão Marista Ad Gentes”, surgiu no 
pensamento do Conselho depois do Capítulo 2001473 no contexto da forte narrativa 
da “vitalidade” que estivera presente no Capítulo e se tornaria o tema da Conferên-
cia Geral de 2005. O Conselho viu que o caminho para essa vitalidade seria através 
de uma maior internacionalidade, mais atenção às necessidades dos mais pobres 
e fortes expressões da fraternidade.474 Em sua carta de convocação à Conferência 
Geral, enviada a todos os irmãos do Instituto, o Irmão Seán abordou esse tema:

Em primeiro lugar, temos sido um Instituto internacional há mais de um sécu-
lo, mas nem sempre temos agido como tal ... Em segundo lugar, proclamamos a 
importância da “missão ad gentes”, e no entanto esse aspecto fundamental de 
nossas vidas tem crescido fracamente em anos recentes. Mais uma vez, a conse-
quência desta situação é óbvia: uma diminuição do espírito missionário que sem-
pre caracterizou o nosso Instituto ... Nosso espírito de missão ad gentes precisa ser 
reforçado. Embora nos últimos anos fossem criadas novas fundações na Argélia, 
Chade, Cuba, Timor Leste, Guiné Equatorial, Haiti, Honduras, Hungria, Libéria 
e Romênia, alguns desses projetos sofreram reveses. Despreparados para o que 
enfrentariam, alguns dos irmãos envolvidos deixaram o Instituto, outros se desen-
cantaram. Embora cada uma dessas missões tenha continuado, no momento sua 
vitalidade e viabilidade futuras dependem dos esforços de todos nós.475

Assim como um Superior Geral australiano levara anteriormente os líderes 
do Instituto para a América Latina para serem tocados pelo que viam e sentiam, 
agora um americano os trazia à Ásia.476 À semelhança do que tinha acontecido 
em 1989, os Provinciais foram convidados a participar da Conferência em Ne-
gombo, Sri Lanka, passando primeiro por uma comunidade e obra marista em 
um país asiático. Os países visitados foram Cambodja, China, Timor Leste, Índia, 
Japão, Coreia, Malásia, Singapura, Sri Lanka e Filipinas. Os Provinciais deram o 

473  Irmão Luis García Sobrado, em entrevista gravada com o autor. 13 de outubro de 2015.
474  Ibid.
475  Irmão Seán Sammon. “Por uma Liderança que Gera Vida. Suscitar a vitalidade do Carisma e 

da Missão Marista hoje” . Carta de Convocação à Sétima Conferência Geral. 7 de outubro de 2004. 
Nossa Senhora do Rosário.

476  A expressão é do Irmão Antonio Ramalho. Entrevista idem.
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seu apoio ao que era proposto: um convite do Instituto a 150 irmãos e também 
leigos Maristas para se deslocarem para um novo país com a intenção de construir 
novas expressões de vida e de missão Marista entre os jovens carentes.

Em 2 de janeiro do ano seguinte foi enviada uma carta a todos os irmãos. O 
Irmão Seán recebeu 186 respostas a essa carta. Dentro de seis meses, o primeiro 
grupo havia começado um programa de preparação de seis meses em Davao, 
nas Filipinas,477 e recebeu seus destinos para o início de 2007. Os outros foram 
aos Estados Unidos para aprender inglês antes de ir para Davao. O Vigário Geral, 
Irmão Luís, era o encarregado do projeto. O Irmão Michael Flanigan foi nomeado 
Delegado do Superior Geral para localizar e preparar possíveis locais em contato 
com as autoridades locais da Igreja. O Irmão Iván Buenfil, Diretor do Colégio In-
ternacional, deu um boa ajuda ao projeto. Até 2008, foram criadas fundações em 
seis países, envolvendo 41 irmãos de 21 nacionalidades.478 Os números ficaram 
aquém da meta479 e alguns irmãos voltaram para casa, mas o Irmão Seán e seu 
Conselho comunicaram ao Instituto antes do Capítulo de 2009 que a iniciativa era 
“o ponto de partida de uma nova visão”480 que tinha ajudado...

... a criar entre nós uma cultura missionária, ajudando a relativizar a arbitrarie-
dade de nossas unidades administrativas ... e cultivando um espírito de disponi-
bilidade.481

Nove anos mais tarde, o Irmão Luis, que depois de seu tempo coordenando 
o projeto como Vigário Geral foi convidado para se tornar superior do Setor 
Ad Gentes, refletia sobre o que tinha corrido bem, o que não tinha atendido 
às expectativas originais e os questionamentos que surgiram. Ele tinha grande 
admiração pelos quarenta irmãos missionários do que havia se tornado o Dis-
trito Marista da Ásia: sua tenacidade, sua espiritualidade realista, o amor pelos 
pobres, sua simplicidade e o amor do jeito marista. Sua experiência tinha sido 
próxima a de Marcelino. Mas ele percebeu que não tinha sido fácil para eles: o 
desafio de aprender línguas locais e se adaptar a novas culturas, uma resistência 
à presença de ocidentais em alguns lugares, o isolamento482 e algumas questões 

477  A equipe em Davao era composta pelos Irmãos Tim Leen, Alfredo Herrera e Roy Deita. Outros 
participaram em espaços curtos de tempo para abordar tópicos específicos.

478  Relatório do Irmão Superior Geral e seu Conselho para o XXI Capítulo Geral, p. 64
479  Sete anos mais tarde, o irmão Seán era da opinião de que uma das razões para essa diferença 

não era a falta de voluntários, mas a relutância dos Provinciais em permitir transferências. Em retros-
pectiva, ele se perguntava se teria sido melhor que as requisições fossem feitas diretamente ao Superior 
Geral e as nomeações pelo Conselho Geral. (Entrevista, idem).

480  Ibid. p. 18
481  Ibid. p. 64. 
482  O Irmão Ken McDonald, que participou da Conferência Geral como Superior do Distrito da 

Melanésia, sentiu que a mensagem dos teólogos asiáticos que falaram na conferência não tinha sido 
suficientemente ouvida. Eles enfatizaram a importância do diálogo com a cultura local e da disposição 
para deixar-se mudar em decorrência desse diálogo. Entrevista gravada com o autor, 29 de setembro 
de 2015.
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práticas, tais como a obtenção de vistos. Foram implantados sólidos projetos no 
Vietnã, na China e em Bangladesh, e os primeiros irmãos oriundos desses países 
tinham começado a sua formação. Foi mais desafiador encontrar formas eficazes 
de se conectar com os jovens e de se engajar na evangelização na Tailândia e no 
Camboja. Uma questão recorrente era referente à fundação ou não de escolas 
e instituições. Essa não era uma preferência de muitos irmãos do Distrito, mas 
era um pedido insistente de algumas Igrejas que sentiam a necessidade de poder 
dispor de escolas católicas de alta qualidade. Essa opção foi assumida em Bangla-
desh.483 A experiência do Instituto também revelou que presenças institucionais 
em um país ajudavam muitas vezes a desenvolver o alcance e um legado da vida 
e da missão maristas: novos Distritos e Províncias sem instituições lutavam para 
assegurar uma presença marista, mais além dos irmãos ou comunidades; e antigas 
Províncias, que tinham abandonado suas instituições, geralmente constatavam a 
diminuição, até mesmo a extinção, da vida e da missão maristas à medida que os 
irmãos envelheciam.

483  Irmão Luis García Sobrado, entrevista idem.
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9. 

AS ASSEMBLEIAS INTERNACIONAIS 
DA MISSÃO MARISTA DE 2007 E 2014: 
JANELAS PARA UM NOVO JEITO  
DE SER MARISTAS EM MISSÃO

Nada parecido com uma assembleia internacional da missão havia sido reali-
zado antes. Longa no planejamento e alta na expectativa, a primeira “AIMM” de 
Mendes, realizada no Brasil em setembro de 2007 com o tema “Um coração, uma 
missão”, provou ser algo como atravessar o Rubicão na história do Instituto. A 
vida e a missão Maristas não seriam exatamante a mesma coisa depois disso. Tal-
vez o aspecto mais notável do encontro tenha sido o fato de não ser um congresso 
de irmãos com alguns leigos convidados para dar uma perspectiva adicional.484 
Esse foi um evento planejado e implementado como um verdadeiro exercício de 
parceria.485 Mais de 20.000 pessoas estavam envolvidas de alguma forma durante 
a consulta pré-Assembleia,486 um número que supera qualquer Capítulo Geral, 
antes ou depois. O Irmão Emili Turú, que coordenou a comissão preparatória, 
assumiu o papel decisivo na concepção da Assembleia dessa forma.487 Dois anos 
antes, em Sri Lanka, o Irmão Seán disse aos Provinciais do Instituto:

A parceria é mais profunda do que a participação em uma obra comum: é par-
tilha de fé, amor a Jesus Cristo, e experiência coletiva de sentir Marcelino Cham-
pagnat cativar o seu coração e arrebatar a sua imaginação.488

Entre os cinco elementos que o Superior Geral considerou importantes para 
reivindicar o “espírito de l’Hermitage”, um foi a verdadeira “parceria com leigos 
maristas”. A linguagem é significativa. Ela revela que, em 2005, o termo “leigo 
marista” tinha sido firmemente estabelecido no léxico Marista. Há uma dimen-

484 Alguns dos leigos que participaram dos Capítulos Gerais de 1993 e 2001 manifestaram seu 
desapontamento por sentirem que estavam ali apenas em papel de auxiliar ou de segundo escalão. Isso 
se devia, em parte, é claro, porque um Capítulo tinha que ser, de direito, evento de irmãos; os leigos 
não eram membros do Instituto.

485  Relatório do Irmão Superior Geral e seu Conselho para o XXI Capítulo Geral. p. 62
486  Ibid. p. 62. 
487  Irmão Seán Sammon, entrevista idem. Os outros membros da Comissão eram: Irmão Pedro 

Herreros (CG), Sra. Erica Pergorer (Melbourne), Sr. José María Pérez Soba (Ibérica), Sra. Dilma Alves 
Rodrigues (Brasil Centro Norte) e Irmãos John Y Tan (Filipinas) e Alphonse Balombe (África Centro-
Leste) e da Administração Geral os Irmãos Juan Miguel Anaya e Pau Fornells (que substituiu Michael 
Flanigan). 

488  Palavras de Encerramento da Conferência Geral, p. 38.
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são vocacional nesse termo, algo que estava então sendo ativamente explorado 
pelo Secretariado dos Leigos. O trabalho deste grupo, desenvolvido pelo Conse-
lho Geral como uma resposta direta a um dos apelos do XX Capítulo Geral, foi 
desempenhar um papel fundamental na promoção da consciência da identidade 
e do papel do leigo marista. Assim, quando os “Maristas” se reuniram em Mendes, 
fizeram-no como consagrados e leigos, com números iguais e igual voz. A ma-
turação deste diálogo leigo/consagrado Marista que tinha ocorrido ao longo dos 
quinze anos anteriores era claro e presente. Em seu relatório ao Capítulo Geral, 
dois anos mais tarde, o Superior Geral e seu Conselho descreveram Mendes como 
“uma experiência histórica”:

… pela primeira vez, irmãos e leigos de todas as unidades administrativas en-
contravam-se em âmbito mundial com base na igualdade para discutir questões 
de interesse comum... Encontrávamo-nos em uma encruzilhada.489

O Diretor de Comunicações do Instituto, Irmão Antonio Martínez Estaún, um 
estudioso de temas Maristas, concordou que “um novo capítulo” da história Marista 
tinha sido inaugurado. Em sua experiência de Mendes, foi sensibilizado principal-
mente por três coisas: em primeiro lugar, foi a primeira assembleia de Maristas ba-
seada unicamente na missão, mas ao fazê-lo também centrou-se na santidade e na 
conversão do coração que eram exigidas; em segundo, a corresponsabilidade era 
amplamente evidente, algo que tinha implicações para a vida marista e a formação 
para o futuro; e, em terceiro, a defesa dos direitos das crianças, surgida como novo 
elemento do apostolado marista, era aprovada pela Assembleia.490 O Irmão Clau-
dino Falchetto demonstrou sentimentos semelhantes, com base no que vivenciara:

Tenho duas certezas ... A primeira é de que a centralidade da missão não pode 
ser outra coisa senão Jesus Cristo. Isto pode ser observado no desenvolvimento da 
Mandala,491 no trabalho de grupo e em toda a atmosfera: Jesus é o centro. Mas 
um Jesus encarnado, Jesus que tem um rosto, tem presença entre aqueles que são 
servidos por nossa missão, especialmente os mais necessitados. E a outra certeza 
é de que a missão marista ... já não pode ficar limitada aos irmãos, mas deve ser 
levada adiante por irmãos e leigos juntos.492

O Irmão Pau Formells, diretor do Secretariado dos Leigos, comentou a freqüên-
cia com que a palavra “novo” tinha sido usada durante os dias em Mendes: odres 
novos para o vinho novo, novo nascimento, nova época, novo amanhecer. Foi um 
momento forte de acolhida aos leigos.493 

489  Relatório do Irmão Superior Geral e seu Conselho para o XXI Capítulo Geral. p. 19
490  Boletim Marista, n. 308. 20 de setembro de 2007.
491  A concepção de uma grande mandala foi um processo utilizado pela Assembleia para simbo-

lizar o que os participantes queriam dizer sobre a missão Marista.
492  Notícias Maristas, n. 316. 15 de novembro de 2007.
493  FMS Mensagem, n. 38. Junho de 2008. p. 103.
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A Assembleia reuniu 120 pes-
soas de cinquenta países e de to-
dos os continentes: treze da África, 
quarenta das Américas, dez da Ásia, 
vinte da Europa e doze da Oceania, 
mais o Conselho Geral e membros 
da Administração Geral. Foi uma 
reunião cheia de vida - com músi-
ca, palhaços, rostos pintados, flâ-
mulas, eventos sociais, dança e li-
turgia edificante. Não era o mesmo 
que um Capítulo só de irmãos! A 
edição especial da FMS Mensagem 
publicada no ano seguinte, e maior 
do que qualquer edição anterior 
com 127 páginas, apresentou um 
relatório completo do que aconte-
cera em palavras, imagens e teste-

munhos pessoais.494 O evento foi descrito como um “florescimento das sementes 
plantadas no Vaticano II”. O que antes tinha sido “escola dos Irmãos” era agora 
“escola Marista” e, apesar da redução pela metade do número de irmãos e seu 
envelhecimento desde o tempo do Concílio, nunca as obras maristas tinham sido 
tão numerosas ou tão difundidas.495

As principais preocupações da Assembleia abordavam cada uma das três áreas 
da vida marista: apelo pessoal de cada Marista em sua relação com Jesus; os ca-
minhos para os Maristas se associarem uns com os outros e os apelos vocacionais 
diferentes de leigos e irmãos Maristas; e o foco e as prioridades da missão dos 
Maristas. A Mensagem dos Participantes é um documento rico a ser examinado.496 
Foi orientado para o futuro, em seu tom cheio de desafio e esperança. Os mem-
bros da Assembleia descreveram cinco temas que os Maristas contemplavam para 
construir juntos a sua futura missão:

n uma revolução do coração, abertos ao sopro do Espírito;

n a parceria entre todos os Maristas;

n a presença Marista na evangelização;

n os novos desafios na educação Marista;

n a defesa dos direitos das crianças.

494  Ibid.
495  Ibid. passim.
496  Mensagem dos Participantes da Assembleia Internacional da Missão Masrista, Mendes, Brasil, 

12 de setembro de 2007. 

44. I Assembleia Internacional da Missão Marista. 
Mendes, Brasil (2007). 
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O primeiro desses temas reivindicava para todos os Maristas a frase que o Irmão 
Seán havia usado em sua primeira Circular para o núcleo da vida do irmão, que 
tinha fluído a partir do imperativo do XIX Capítulo Geral para recentralizar a vida 
dos irmãos em Jesus e fazê-lo apaixonadamente. Em Mendes, os participantes es-
tavam preocupados com a mesma coisa para todos os Maristas, de modo que sua 
missão seria enraizada em uma espiritualidade cristocêntrica vivida de um jeito 
Marista. Concluíram que havia seis coisas necessárias para que isso acontecesse:

n boa formação, específica para irmãos e leigos Maristas separadamente e 
também partilhada entre eles;

n mais recursos para a formação;

n estudo do patrimônio Marista;

n promoção do diálogo ecumênico e interreligioso;

n acompanhamento pessoal e discernimento vocacional;

n novas estruturas de pertença e realização da parceria, além do Movimento 
Champagnat da Família Marista.

A formação de qualidade, abrangente, profunda e integrada, e ao mesmo tem-
po acadêmica e afetiva, foi enfatizada como sendo extremamente importante. 
Embora isso sempre tenha sido valorizado por irmãos, era agora reconhecido 
como igualmente indispensável para todos os que eram atraídos pelo jeito Ma-
rista. Houve também um convite a novas estruturas para as formas emergentes 
da vida marista. Isso foi visto como necessário para que a “corresponsabilidade” 
na missão seja autêntica. Os participantes propuseram novas formas de associa-
ção e de pertença a serem desenvolvidas, de modo que a parceria para a missão 
pudesse ser real em todos os níveis. Muito significativamente, falaram de “novas 
formas de conexão com o carisma marista”, em vez de novas formas de pertença 
“ao Instituto”.497 Essa foi uma maneira de pensar para a qual muitos no Instituto, 
talvez a maioria, não estivessem prontos. O Capítulo Geral dois anos depois não 
foi assim tão longe em sua imaginação da vida Marista.

O terceiro, quarto e quinto temas eram todos dedicados à missão. Em cada 
um deles, a centralidade da evangelização dos jovens aparece sem ambiguida-
des, como o imperativo contínuo para que isso esteja associado à solidariedade e 
aos marginalizados no atual contexto global. Embora o foco nos pobres fosse um 
tema forte e penetrante da Assembleia, ele apresentou mais nuanças e foi consi-
deravelmente mais abrangente do que o que fora proposto pelo Irmão Seán dois 
anos antes. Por exemplo, não havia nenhum apelo para abandonar as instituições 
existentes - como tinha sido sugerido na Conferência Geral e também pelo Irmão 

497  Relatório do Irmão Superior Geral e seu Conselho para o XXI Capítulo Geral. p. 54
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Benito durante seu tempo 
como Superior Geral - mas, 
sim, um desafio para avaliá-
-las e transformá-las para 
que pudessem tornar-se mais 
consistentes em seu testemu-
nho dos valores evangélicos 
e ser ainda mais eficazes 
como agentes de justiça e de 
mudança social por meio de 
seus programas e prioridades 
educacionais. A presença 
significativa dos Maristas em 
lugares de grande exclusão e 
abandono foi também defen-
dida. Finalmente, um tema 
emergente ganhava destaque 
no discurso marista: o da de-
fesa dos direitos das crian-

ças e dos jovens. Entre os temas destacados da Assembleia estavam a inclusão, 
a solidariedade e a internacionalidade, e subjacente a esses uma busca marista 
conjunta por uma fidelidade criativa ao Evangelho de Jesus Cristo no mundo con-
temporâneo. 

Sete anos mais tarde, foi a vez de Nairóbi, no Quênia, sediar a Assembléia Inter-
nacional da Missão Marista. Os 117 delegados para a “II AIMM” foram recebidos 
na África498 e acompanhados ao som dos tambores e da música animada da “Banda 
MIC”.499 Era novamente um evento que tinha sido exaustivamente organizado, ago-
ra com o apoio do novo Secretariado da Missão, liderado pelo Irmão João Carlos 
do Prado.500 O tema era “Novos Maristas em Missão”. Além dos dois delegados de 
cada unidade administrativa, cada região foi convidada a enviar dois jovens maris-

498  Várias unidades administrativas tinham reduzido ou cancelado sua participação devido às 
preocupações decorrentes da recente atividade terrorista no Quênia e arredores e um surto do vírus 
Ebola em algumas partes da África ocidental. Nas semanas imediatamente antes do evento, o Con-
selho Geral tinha consultado   todos os participantes para avaliar a sua opinião sobre esses eventos. A 
decisão foi para prosseguir. Em 1997 foi lamentável que a Conferência Geral tivesse necessidade de 
ser transferida de Nairóbi no último momento. A II AIMM foi o primeiro evento Marista mundial a ser 
realizado no continente Africano.

499  Esse grupo musical era composto principalmente por irmãos estudantes do MIC (Centro Inter-
nacional Marista) e alguns estudantes leigos.

500  A Comissão Preparatória completa incluía: o Irmão João Carlos do Prado (Presidente), a Sra. 
Alice Miesnik (EUA), o Irmão Paul Bhatti (Álsia do Su), o Irmão Mark Omede (Nigéria), o Sr. Manuel 
Jesús Gómez Cid (Mediterrânea), o Sr. Frank Malloy (Austrália), a Sra. Mónica Linares (Cruz del Sur), 
o Irmão César Rojas (Secretariado Irmãos Hoje), o Irmão Javier Espinosa (Secretariado dos Leigos), o 
Irmão Teófilo Minga (Missão Ad Gentes), o Irmão Miguel Angel Espinosa (Secretariado para a Missão), 
a Irmã Pilar Benavente (facilitadora) e Irmão Albert Nzabonaliba (Província de PACE – liaison).

45. I Assembleia Internacional da Missão Marista. Mendes, 
Brasil (2007).
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tas. Esses onze jovens participantes deram grande vitalidade ao encontro, com sua 
espontânea acolhida e ousadia de visão, assim como o grande número de jovens 
irmãos, estudantes do MIC, que ajudaram na animação e na hospitalidade.

Durante as duas semanas em Nairóbi, os delegados exploraram o que era mais 
importante para sua identidade e missão como Maristas nesse momento especial 
da história. Foi um processo que os levou a reconhecer a importância de sua vida 
interior como discípulos de Jesus. O Irmão Emili mais tarde refletiu:

Além dos tambores, também o fogo foi um dos protagonistas de nossa Assembleia 
em Nairóbi. Ao redor de um fogo comum, fomos escutando os relatos de nossas vidas 
e nos perguntando o que sustenta e anima nosso compromisso. Fazendo eco às pala-
vras do papa Francisco, os participantes da Assembleia expressaram nossa vontade de 
nos converter em evangelizadores com espírito, que se deixam transfigurar por Deus. 
Como recorda o mesmo Papa, dizer que algo tem espírito, geralmente significa que 
algumas motivações internas impulsionam, estimulam, incentivam e dão sentido ao 
que é feito. Do contrário, tudo se reduzirá a um conjunto de tarefas vividas como um 
serviço imposto que simplesmente se tolera, ou como algo que contradiz as próprias 
inclinações e desejos. Certamente, nenhuma motivação será suficiente se não arder 
nos corações o fogo do Espírito (Evangelii gaudium, 261). Daí decorre a exigência, 
contida na Mensagem da Assembleia, de se privilegiar espaço e tempo de qualidade 
para aprofundar o “ser” que dá sentido ao “fazer” e se envolver em processos que 
são cultivados na interioridade, na espiritualidade e na oração.501

Esse imperativo para atender a interioridade levou os participantes a ver que, 
como Maristas, precisavam primeiro ser “místicos” - pessoas atentas ao movimento 
de Deus em suas vidas e seu mundo e que respondiam às chamadas que sentiam 
desse movimento . Eles poderiam então tornar-se “profetas” genuínos do tipo de 
mundo com o qual Deus sonhou e trabalhar para ajudar para que isso aconteça. 
Em sua mensagem a seus companheiros Maristas de todo o mundo, expressaram a 
esperança de que os Maristas seriam reconhecidos como profetas, porque...

n abandonamos nossas zonas de conforto e estamos em permanente atitude 
de saída rumo às periferias de nosso mundo, impulsionados a proclamar e 
construir o Reino de Deus;

n vamos com decisão ao encontro dos novos Montagne e somos presença 
significativa entre eles e com eles;

n promovemos os direitos das crianças e jovens e somos uma voz pública em 
defesa desses direitos nos foros políticos e sociais que refletem sobre eles e 
onde as decisões são tomadas;

n vivemos uma atitude de disponibilidade missionária global para novos mo-
dos de presença encarnada nas periferias nacionais e internacionais;

501  FMS Mensagem, n. 45. Fevereiro de 2015.
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n empenhamo-nos de forma corajosa e decidida para que nossas obras edu-
cativas (escolas, universidades, centros sociais...) sejam plataformas privile-
giadas de evangelização e nelas se promova uma educação inclusiva, críti-
ca, comprometida, compassiva e transformadora das realidades;

n acompanhamos as pessoas e os processos da Pastoral Juvenil Marista dos 
quais emergem os profetas e evangelizadores para o nosso tempo.502

O terceiro elemento da mensagem destacou a intercomunicação como Ma-
ristas. Queriam estar “em comunhão” uns com os outros, uma aspiração que 
descrevem nos seguintes termos:

n respondemos à chamada de Jesus Cristo para viver o Evangelho do jeito de 
Maria; 

n constituímos uma família carismática formada por novas e diversas expres-
sões comunitárias;

n desenvolvemos processos e estruturas de acompanhamento das vocações 
maristas que geram novas formas de vinculação e pertença dentro do caris-
ma marista;

n criamos novas estruturas que promovem de maneira efetiva a participação, 
a corresponsabilidade e a tomada de decisão;

n existem redes internacionais, interculturais e intercongregacionais de comu-
nidades com destacado caráter itinerante e missionário.503

502  Vozes do Fogo. Mensagem dos Participantes da II AIMM. Setembro de 2014.
503  Ibid.

46. Oração da manhã durante a I Assembleia Internacional da Missão Marista. Mendes, Brasil 
(2007).
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O conceito africano de ubuntu encontrou ressonância com os delegados da 
Assembléia: Sou porque somos. Foi apropriada a importância de continuar a de-
senvolver meios de autêntica comunhão, uma palavra que chegou a eclipsar o 
anterior conceito de “parceria”. O Irmão Brendan Geary considerou isso como 
um desafio para alguns irmãos: 

Ficou claro para mim durante a Assembleia que as nossas estruturas atuais não 
são mais adequadas ... Depois de cinquenta anos de renovação, estamos sendo 
desafiados a tomar medidas ainda mais radicais para permitir que o carisma de 
Marcelino Champagnat inspire as pessoas a trabalhar no espírito de Maria no 
nosso terceiro século.504

A essência da II AIMM foi consubstanciada na frase “ser místicos e profetas, 
em comunhão uns com os outros como Maristas”. Era uma chamada que tinha 
de enfrentar uma série de desafios, disseram os delegados, mas as oportunidades 
também eram muitas. Entre elas estavam:

n os milhares de crianças e jovens que atendemos em nossa missão;

n todas as pessoas já envolvidas na vida e na missão maristas;

n a atualidade e atratividade do carisma marista, expressão eclesial de nosso tempo;

n o desenvolvimento de processos de crescimento e acompanhamento de 
novas vocações maristas;

n o carisma de São Marcelino Champagnat que se expressa em novas formas 
de vida, em especial no laicato marista;

n a sede de espiritualidade e busca de sentido em nosso mundo;

n a vivência do carisma marista a partir da perspectiva da mulher, que incor-
pora e integra em nossas vidas elementos marianos como a tenacidade, a 
ternura maternal, a sensibilidade pelos “pequeninos”, a atenção 
nos detalhes e a intuição;

n a força e a sensibilidade que reconhecemos nos jovens e em 
nossos processos da Pastoral Juvenil Marista; neles desco-
brimos a mudança possível e o rosto dos novos evangeli-
zadores do futuro;

n o potencial de nossas obras e escolas Maristas pre-
sentes nos cinco continentes; toda a história e ex-
periência acumuladas e a validade e atualidade da 
tradição educativa e evangelizadora marista;

504  FMS Mensagem. p. 83.

47. Participantes da I Assembleia Internacional  
da Missão Marista. Mendes, Brasil (2007).



185



186

Tomo 3Green istória do  nstituto

n o compromisso de muitos Maristas que trabalham com as crianças e os 
jovens em situações de vulnerabilidade e exclusão;

n as estruturas e recursos já existentes em âmbito local, provincial e interna-
cional;

n os organismos e redes de solidariedade e de voluntariado no Instituto como 
resposta àqueles que são a razão de nossa missão: os Montagne de hoje;

n as novas tecnologias e redes sociais.505

As Assembleias Internacionais da Missão Marista de 2007 e 2014 revelaram 
poderosamente não só a vitalidade da vida e da missão em muitas partes do 
mundo Marista, mas também mostraram claramente o jeito marista necessário 
de proceder se desejavam continuar a ser uma opção viável, vital e fecunda de 
família carismática na Igreja. Parecia evidente que precisavam, em primeiro lugar, 
ser bem formados como autênticos maristas, tanto em seu caminho pessoal como 
discípulos de Jesus, como nas suas capacidades profissionais para se envolver 
em ações pastorais maristas. A formação foi um tema recorrente e central. Em 
segundo lugar, eles precisavam ter modelos que lhes permitissem viver os seus 
diferentes caminhos vocacionais como maristas, estar associados uns com os ou-
tros em comunidade cristã e compartilhar de forma complementar a responsabili-
dade pelo desenvolvimento da espiritualidade Marista, a vida Marista e a missão 

505  Vozes do Fogo. Mensagem dos Participantes da II AIMM. Setembro de 2014.

48. Diálogos durante a II Assembleia Internacional da 
Missão Marista. Nairóbi, Quênia (2014).
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Marista. A urgência de um novo paradigma por isso era evidente e recorrente-
mente mencionada por eles. Entre seus elementos constitutivos destacam-se a 
internacionalidade e a interculturalidade, além da consciência mais profunda da 
communio. Em terceiro lugar, de modo geral, os meios para que fossem profetas 
Maristas já estavam disponíveis: as suas instituições de ensino, outros projetos 
educacionais e sociais, suas agências de solidariedade e fundações, bem como 
seus canais para a defesa dos direitos das crianças e dos jovens. Na verdade, foi 
precisamente porque essas obras existiam que as pessoas tinham os meios para 
se tornar leigos maristas. Além disso, é claro, suas intuições missionárias maristas 
os levavam continuamente a procurar presenças novas e inovadoras. Fossem seus 
projetos novos ou já existentes, a prioridade-chave para esses “novos maristas em 
missão” era garantir a integridade evangélica de suas obras para que os projetos 
permanecessem verdadeiros agentes do Reino de Deus, especialmente no interes-
se das crianças e dos jovens mais necessitados.

49. Participantes da II Assembleia Internacional da Missão Marista. Nairóbi, Quênia (2014). 
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50. Na página anterior: 
Fecundidade espiritual regada com Água da Rocha.
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10. 

A DEFINIÇÃO DE UM CONTEXTO

Famílias espirituais como escolas de espiritualidade

A história do povo de Deus revela que foram os fundadores de ordens reli-
giosas que tiveram algumas das “grandes ideias do Evangelho”,506 os caminhos 
cheios de graça do discipulado cristão, da comunidade e da ação apostólica, que 
ajudaram a Igreja a rejuvenescer e se reencontrar. Muitas dessas iniciativas têm 
resistido à prova do tempo e continuam dando fruto. Elas têm inspirado sucessi-
vas gerações de cristãos a reconhecer e amar o seu Deus, construir comunidades 
duradouras e compartilhar a missão de Deus na Igreja de maneiras inspiradoras 
e eficazes. Elas deram às pessoas uma história a se vincular, uma comunidade 
de missão a pertencer, um trabalho a fazer, uma maneira de rezar e um rosto de 
Deus para ver. 507 As intuições do espírito desses fundadores -- às vezes apresen-
tadas como carismas pessoais – levaram pessoas movidas pelo amor a se reunir e 
desenvolver tradições ricas e sábias do discipulado cristão e da missiologia. Com 
o tempo, essas intuições se tornaram formas de encarnar o Evangelho, que muitas 
pessoas consideraram atraentes e motivadoras, às vezes ao longo de muitos sé-
culos. A Igreja sempre foi revitalizada por tais movimentos da graça. As “famílias 
espirituais”508 da Igreja universal têm sido resultado dessa graça. Os movimentos 
que continuaram a ter relevância e vitalidade na Igreja foram aqueles capazes 
de se recontextualizar e reconhecer melhor e novamente os sinais dos tempos, 
renovando-se com credibilidade e relevância em cada época e atendendo às suas 
necessidades. O Instituto dos Irmãos Maristas e, no período moderno, a família 
espiritual Marista mais ampla, desenvolveram-se dessa forma.

O objetivo mais fundamental de qualquer família espiritual – e, sem dúvida, 
o teste decisivo final da sua integridade -- será o seu alinhamento com a missão, 
Missio Dei. No sentido que Stephen Bevans (SVD) e outros que propõem Deus 

506  A frase é de Claude Maréchal, o então Superior Geral dos Assuncionistas, que apresentou 
um texto perspicaz sobre esse tema na 56ª Conferência de Superiores Gerais, em Roma, em 1999: 
Toward an effective partnership between religious and laity in fulfilment of charism and responsibility 
for mission.

507  Ibid.
508  O termo tem sido cada vez mais utilizado em documentos da Igreja, por exemplo, na Con-

gregação para a Educação Católica (2007). Educar juntos na escola católica. Missão partilhada por 
pessoas consagradas e fieis leigos, n. 28-30. Outros documentos falam de “famílias eclesiais” e “famí-
lias carismáticas”. Embora cada um tenha a sua própria variação de significado, os termos são usados 
neste livro de forma intercambiável.



192

Tomo 3Green istória do  nstituto

como missão,509 significa essencialmente o alinhamento com Deus. Compartilhar 
a vida de Deus -- Deus que é amor -- é encontrar Cristo, que revela esse amor.510 
Esse é o coração da missão, porque é o lugar onde o Reino de Deus é encarnado. 
O Irmão Emili, em sua carta para o lançamento do “Ano Montagne” de 2014-15, 
refere-se à preferência de Bevans para descrever Deus nesse sentido dinâmico e 
pessoal e o convite para se tornar um com Deus na realização da missão:

O Deus revelado por Jesus de Nazaré pode ser melhor descrito como verbo do 
que como substantivo. Isso significa que não imaginamos Deus como uma forma 
estática de pessoa – um pouco como nós, porém mais sábio e poderoso – que 
está lá fora ou lá em cima, mas como um Movimento, um Abraço, um Fluxo – 
mais pessoal do que podemos imaginar – que está sempre e em todas as partes 
presente na criação.511

As famílias espirituais serão, antes de tudo, portanto, escolas de espiritualidade 
cristã.512 Serão também escolas de comunidade e escolas de missão, mas em pri-
meiro lugar, serão os espaços agraciados onde as pessoas podem ser educadas no 
discipulado cristão. As pessoas encontram Cristo ali, pessoal e profundamente. Elas 
vivenciam a conversão do coração. Em tais famílias espirituais, as pessoas podem 
se tornar místicas e profetas. De fato, nas famílias espirituais mais vitais, são espe-
cialmente os místicos e profetas que serão os detentores da sabedoria e autoridade. 
É um equívoco das famílias espirituais da Igreja - incluindo aquelas associadas aos 
chamados institutos religiosos “apostólicos”, como é o caso dos Irmãos Maristas - 
tentar entender-se e a seus membros observando o que fazem ou se concentrando 
em seus trabalhos como a sua raison d’être. Essa não é a essência da missão que 
compartilham. Ainda que os carismas pessoais dos fundadores, como São Marce-
lino, estivessem tipicamente preocupados com o atendimento das necessidades 
humanas urgentes, há um modo mais profundo de se compreender esses grupos. 
Todos os fundadores das grandes tradições espirituais da Igreja agiram a partir de 
um encontro com Deus em Cristo, anterior e intenso. Esse foi, indiscutivelmente, o 
caso de Marcelino; aqueles que procuram segui-lo são chamados a fazer o mesmo. 
O Irmão Emili o expressou dessa maneira na Dança da Missão:

509  Cf. por exemplo, Bevans, S.B. 2004. “The Mission has a Church”. Compass, 43, 3, 314; Bev-
ans, S.B. and Schoeder, R.P. 2004. Constants in Context: A Theology of Mission for Today. New York: 
Orbis; Bevans, S.B. 2011. “A Theology of Mission for the Church of the Twenty-first Century, Mission 
as Prophetic Dialogue” in Bevans, S.B. and Tahaafe-Williams, K. (Eds.) Contextual Theology for the 
Twenty-first Century. Eugene: Pickwick Publications

510  Cf. os três primeiros parágrafos da encíclica de Bento XVI Deus caritas est (para um sentido 
do encontro com Cristo).

511  Irmão Emili Turú, Montagne: a Dança da Missão. Carta do Superior Geral, 25 de março de 
2014. p. 2

512  Cf. Vita consecrata, n. 93: “A vida espiritual deve ocupar o primeiro lugar no programa das 
Famílias de vida consagrada, de tal modo que cada Instituto e cada comunidade se apresentem como 
escolas de verdadeira espiritualidade evangélica.” O documento também menciona a vida consagrada 
como “escola de amor e santidade” (n.35) para “cultivar uma íntima e feliz comunhão de vida, na 
escola do seu serviço generoso a Deus e aos irmãos” (n.36).



193

É como se Deus fosse uma dança de vida, amor e energia que se move pelo 
mundo, convidando a participar dela. E quantos mais se unirem à dança, mais 
pessoas se sentirão atraídas por ela.513

Em 2005, Bento XVI lançou a encíclica Deus caritas est com a mesma premis-
sa teológica e, sem saber, citou o texto bíblico favorito de Marcelino:

Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele 
(1 Jo 4, 16). Estas palavras da I Carta de João exprimem, com singular clareza, 
o centro da fé cristã: a imagem cristã de Deus e também a consequente imagem 
do homem e do seu caminho. Além disso, no mesmo versículo, João oferece-nos, 
por assim dizer, uma fórmula sintética da existência cristã: «Nós conhecemos e 
cremos no amor que Deus nos tem». 

Nós cremos no amor de Deus... Ao início do ser cristão, não há uma decisão ética 
ou uma grande ideia, mas o encontro com um acontecimento, com uma pessoa que 
dá à vida um novo horizonte e, desta forma, o rumo decisivo... Dado que Deus foi o 
primeiro a amar-nos (cf. 1 Jo 4, 10), agora o amor já não é apenas um «mandamento», 
mas é a resposta ao dom do amor com que Deus vem ao nosso encontro.514

Uma família espiritual ou carismática será uma comunidade em que uma pessoa 
pode se tornar um discípulo desta forma. “Carisma” é um conceito frequentemen-
te associado às diversas formas como esses grupos vivem o discipulado cristão e o 
tornam atraente aos outros para se juntar a eles, sendo uma palavra muitas vezes 
utilizada em documentos Maristas do período moderno. Para efeitos da reflexão que 
se segue, é útil fazer a distinção entre os conceitos de “carisma” e “espiritualidade”. 
Um carisma é, em primeiro lugar, um dom para as pessoas compartilharem a missão 
de Deus na Igreja, uma maneira apropriada de serem cristãs e que é eficaz no aten-
dimento das necessidades e dos imperativos de suas circunstâncias particulares. Em 
segundo lugar, os carismas têm um propósito para além das pessoas que os recebe-
ram: o de animar a missão de Deus e fortalecer a Igreja. Como a Lumen gentium co-
loca, eles existem para complementar “os sacramentos e os ministérios da Igreja”.515 

513  Irmão Emili Turú, Dança da Missão, p. 3
514  Deus caritas est, n. 1
515  Lumen Gentium 12. Este parágrafo da LG já é simbólico como reivindicação da Igreja da 

palavra cunhada por São Paulo («charis» Χaρις em grego): «Deus distribui graças especiais entre os 
fiéis de todas as condições, distribuindo a cada um como quer (1 Cor 12, 11) os seus dons com os 
quais os tornam aptos e prontos para realizar várias tarefas e deveres que são úteis para a renovação 
e a edificação da Igreja. Esses carismas, tanto os extraordinários como os mais comuns e difundidos, 
devem ser recebidos com ações de graças e consolação, porque eles são muito adequados e úteis para 
as necessidades da Igreja». O Papa João Paulo II aplicou a noção de carisma transmitido pelo Concí-
lio à própria vida religiosa e também para os fundadores e fundadoras individualmente e contribuiu 
para levar o conceito mais longe do que é encontrado nos textos paulinos, como Romanos 12, 3-8; I 
Coríntios 12, 4-11; Efésios 4, 7-16. Cf. Christifideles Laici (1988), 24: “O Espírito Santo, ao confiar à 
Igreja-Comunhão os diversos ministérios, enriquece-a com outros dons e impulsos especiais, chama-
dos carismas. Podem assumir as mais variadas formas, tanto como expressão da liberdade absoluta do 
Espírito que os distribui, como em resposta às múltiplas exigências da história da Igreja”.
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Carismas, mais especialmente aqueles dos fundadores, como Marcelino, concretizam 
a Missio Dei no mundo real: em pessoas reais, no tempo e no espaço. Na verdade, 
a revelação cristã é essencialmente encarnada. Carismas podem ser entendidos 
como distintas formas pelas quais as pessoas inspiradoras encarnaram e viveram 
a fé cristã, e assim ajudaram a dar vida ao Reino de Deus.

Quando um fundador, como São Marcelino, atrai outras pessoas ao seu redor, 
e elas são inspiradas a se apropriar de sua maneira distinta de discipulado, então 
um carisma pessoal pode evoluir para uma espiritualidade ou uma tradição espi-
ritual. Uma nova família eclesial nasce com uma abordagem característica para 
matar a sede espiritual ou acalmar a inquietação espiritual que atinge todas as 
pessoas. Elas desenvolvem conceitos e termos comuns, seus próprios costumes 
e práticas e suas ênfases e prioridades específicas. Começam a cultivar lugares 
sagrados, memórias e histórias que contam sobre si mesmas e os heróis que hon-
ram pelos exemplos que dão em sua forma característica de viver o Evangelho. 
Desenvolvem uma linguagem e uma experiência de modo que cada nova geração 
pode aprender com a anterior. Em verdade, um tesouro de sabedoria que pode 
construir um corpo de pensamento e uma visão. Escreverão livros e artigos para 
descrever suas formas, compor poemas e canções e fazer crescer sua iconografia 
e simbolismo. Essas palavras e símbolos, lugares e histórias, sabedoria e experiên-
cia acumulados permitem que sejam o que toda família espiritual autêntica deve 
ser: uma escola de espiritualidade e um locus de ensino e de aprendizagem do 
Evangelho de Jesus. As melhores famílias espirituais e os movimentos eclesiais 
trabalham primeiro em um nível de inspiração; as pessoas são atraídas para se 
juntar a eles intuitivamente. Propiciam maneiras de encarnar a vida de Cristo no 
tempo e no espaço, na missão e nos corações das pessoas. Como o carisma de um 
fundador se move ao longo do tempo para se tornar uma espiritualidade, outros 
podem aprender com aqueles que trilharam o mesmo caminho espiritual. Desen-
volve-se uma família ou um movimento de pessoas que continuam a enriquecer 
o carisma, a animá-lo e encarná-lo rumo a novos tempos, novos lugares, novas 
necessidades e novos contextos. As obras de uma família espiritual - seus projetos 
e programas - são meios para compartilhar a Missio Dei, aproveitando a riqueza 
de suas tradições de espiritualidade, comunidade e missão. A espiritualidade Ma-
rista e o que veio a ser considerada a família espiritual Marista desenvolveram-se 
dessa maneira.
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11. 

DESENVOLVIMENTO DA 
ESPIRITUALIDADE MARISTA

 

Fontes e fundamentos

Para entender o significado do modo como a espiritualidade Marista veio a 
ser desenvolvida no período de 1985 a 2016, é útil rever brevemente algo de sua 
história fundacional. O que veio a ser chamado de espiritualidade “Marista”, na 
tradição de Marcelino Champagnat, teve a sua primeira expressão original nos 
pensamentos que Marcelino colocava nas paredes da casa em La Valla. Além 
do significado do que estava escrito, o ponto relevante para esta discussão é de 
que algo foi de fato registrado com o objetivo de ser ensinado e aprendido.516 No 
momento da sua morte, Marcelino deixa em seu Testamento Espiritual uma si-
nopse muito mais desenvolvida do que a espiritualidade Marista tinha se tornado 
ao longo das duas décadas anteriores. Não é uma sinopse completa; há lacunas 
notáveis, como a ausência de menção da Eucaristia. Mas isso é apenas o reflexo 
das circunstâncias nada ideais de sua elaboração. O ponto relevante, como acon-
tece com os pensamentos na parede, é que foi escrito para fins de instrução dos 
que continuariam como Maristas após a morte do Fundador e daqueles que os 
seguiriam. Como exemplo do modo como a espiritualidade pode se desenvolver a 
partir do carisma de um fundador, vale a pena destacar a coerência de expressão 
e conceitualização entre os parágrafos iniciais do Testamento Espiritual e o modo 
como as duas circulares do mês de janeiro de 1836 e 1837 também começam.517 
Em cada uma, Marcelino se baseia profundamente na imagem joanina de Deus, 
que é amor, e até usa algumas das próprias palavras da Primeira Carta de João. 
Isso já se tornara uma característica distintiva da espiritualidade Marista - uma 
ênfase muito afetiva em um Deus amoroso e imanente e o apelo para uma respos-
ta de amor. Ela está em contraste com a ênfase mais ascética que se desenvolvia 
naquele momento.518 É também pertinente observar que provavelmente foram os 

516  Cf. André Lanfrey, “Sentences de La Valla”, in Cahiers Maristes, n. 34. 2016. O Irmão André 
aponta para os elementos trinitários, eucarísticos e marianos das frases na parede.

517  Cf. Letters 63 e 79 in Lettres de Marcellin J.B. Champagnat, 1789-1840, Fondateur de l’Institut 
des Frères Maristes. Vol. 1 Textes. Présentés par Frère Paul Sester fms. Rome 1985, Fratelli Maristi.

518  Uma consideração rigorosa sobre fontes e ênfases da espiritualidade Marista inicial está fora 
do escopo deste livro. Ele é abordado aqui para fornecer um fundo contextual. Cf. Volume 1 desta His-
tória pelo Irmão André Lanfrey, ou outros de seus estudos, em particular “Ensaio sobre a Espiritualidade 
Marista” e “Antologia de textos espirituais inéditos”. Aspectos de seu trabalho anterior constam de um 
artigo em Cadernos Maristas, n. 19. Junho de 2003.
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Irmãos Luís Maria e Francisco -- que cuidavam do Fundador então gravemente 
doente – que o ajudaram a elaborar o documento. Ou seja, as palavras e senti-
mentos do Fundador haviam se tornado as palavras e os sentimentos espirituais 
deles.

Marcelino escreveu muito pouco; não era sua competência principal. O Insti-
tuto não tinha, portanto, um itinerário espiritual abrangente escrito para um Irmão 
Marista. Há, no entanto, relances reveladores do que chegou até nós de forma 
indireta. Isso pode ser encontrado em suas cartas, por exemplo. Também pode 
ser constatado em suas escolhas para Mestres de Noviços – os Irmãos Luís e Boa-
ventura. Apenas a esses dois homens foram confiadas pelo Fundador as tarefas de 
formar os noviços durante quase todo o período entre 1820 até sua morte. O que 
Marcelino via nesses dois Irmãos para querer que fossem os únicos a formar os no-
vos irmãos na vida Marista? Podemos apenas especular sobre isso, mas a partir de 
seus perfis nas Biographies de Quelques Frères519 é razoável formar um ponto de 
vista. Eram homens de espiritualidade mística profunda, com um relacionamento 
afetivo, caloroso e pessoal com Deus. Não eram escravos da regra; de fato, há um 
exemplo disso quando são justificados por Marcelino por sua não conformidade 
com a Regra. Eles falavam abertamente sobre a maneira como o amor profundo a 
Deus conquistara suas vidas.

Outra fonte de compreensão das intuições espirituais e ênfases do Fundador 
é analisar o que foi escrito pelos Irmãos que ele formou. É claro, há um conjunto 
prolífico de trabalho do Irmão João Batista, mas é indiscutivelmente mais instrutivo 
examinar os escritos de seu mais próximo discípulo, protegido e sucessor, o Irmão 
Francisco. Um tesouro de enorme riqueza está contido nas anotações de retiro de 
Francisco, por exemplo, que manteve desde o momento da sua infância em 1819 
até os últimos anos de sua vida. Contam a história da trajetória de uma alma e cons-
tituem um estudo em si. Há também suas cartas e cadernos. Um documento que 
deve ser destacado para os nossos propósitos na definição do contexto para a forma 
como a espiritualidade marista foi definida um século e meio depois: o conjunto de 
suas quatro circulares conhecidas coletivamente como a “Circular sobre o Espírito 
de Fé”, à qual se fez referência na Parte 1.520 Mais uma vez, esse é um estudo com 
abordagem específica, mas três pontos simples são pertinentes a esta discussão. Em 
primeiro lugar, Francisco escreveu a circular com a intenção expressa de descrever 
a essência do “espírito do Instituto”. Nesse sentido, é uma tentativa autoconsciente 
para descrever o que hoje seria chamado de “Espiritualidade Marista”. Em segundo 
lugar, Francisco não faz nenhuma menção ao Fundador. Esta não é uma questão 

519  O Irmão João Batista escreveu Biographies de Quelques Frères dez anos após A Vida, como um 
volume complementar. Como o trabalho anterior, era assumidamente hagiográfico em sua abordagem. 
Para cada um dos primeiros irmãos que tiveram uma biografia, uma qualidade particular é realçada. O 
primeiro lugar é concedido ao irmão Luís, homenageado como tendo um “amor a Deus sem medida”.

520  L’Esprit de foi. Circulares dos Superiores Gerais. Vol. II, n. 1 (15 de dezembro de 1848), n. 2 
(16 de julho de 1849), n. 5 (24 de dezembro de 1851) e n. 11 (9 de abril 1853).
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de negligência; pelo contrário. Ele revela o modo como Marcelino o formou. Não 
havia nenhum sentido de culto da personalidade em torno do Fundador ou depen-
dência da identidade em construção, mas apenas uma espiritualidade genuinamen-
te cristã. Em terceiro, a Circular é intensa e misticamente cristocêntrica. Este último 
ponto é extremamente importante para apresentar a Espiritualidade Marista e para 
a compreensão da forma como tem sido desenvolvida desde 1985 como um jeito 
de um Marista de hoje viver. O «espírito de fé» é, para Francisco, uma disposição 
espiritual que permite que o próprio Cristo viva em uma pessoa. É uma teologia 
que se alinha com o que o Cristianismo Oriental compreende como divinização ou 
theosis, embora não o apresente nesses termos. A base intuitiva é bastante Joanina. 
Lembremo-nos de que os dois primeiros bispos de Lyon, Pothinus e Irineu, vieram 
de uma escola Joanina. Foi Irineu que escreveu: “Se a Palavra tornou-se um homem, 
foi para que os homens possam se tornar deuses.” 521 O tipo de espiritualidade em 
que se formou Marcelino -- às vezes conhecido como a escola francesa de espiritua-
lidade -- foi marcado pela ênfase na imanência, no amor e no compromisso místico 
com o Divino. As Escrituras Joaninas e Paulinas são os livros da Bíblia fundamentais 
dessa escola, a partir da qual a espiritualidade Marista emergiu. Uma abertura para 
a espiritualidade cristocêntrica, afetiva e mística de Francisco, uma espiritualidade 
na qual Marcelino o formou e que desejava que fosse definitiva para os irmãos do 
Instituto, é apresentada nesta breve seleção de extratos da Circular:

O cristão é ... rodeado e impregnado pela santidade e majestade de Deus: sua 
providência ... seu poder ... sua bondade e sua misericórdia ... sua justiça ... 
sua vontade ... pois nele nós vivemos, e nos movemos, e existimos (At 27, 28).

Jesus Cristo se digna a chamar a si mesmo - e realmente é - nosso compa-
nheiro! Nosso amigo! Nosso irmão!

Mas, acima de tudo, vamos procurá-lo dentro de nós mesmos, nas profun-
dezas de nosso coração; pois é ali que ele habita como em seu santuário ... 
Assim sendo, vamos muitas vezes recolher-nos a esse espaço interior, a esse 
templo de nossa alma, para ali encontrar Deus.

Podemos resumir dizendo, com o Apóstolo, que, por essa virtude [de fé], 
Cristo será formado em nós (Gálatas 4, 19) e “viveremos nele e pelo seu 
Espírito” (2 Coríntios 5).

Vamos dedicar as nossas meditações na busca e na compreensão [dos ensi-
namentos de Cristo], apropriando-nos deles e tornando-os, por assim dizer, 
uma parte de nós mesmos, como se tivessem sido escritos só para nós. É 
assim que os pensamentos de Jesus se tornarão nossos pensamentos, que 
os nossos julgamentos estarão em conformidade com os do Divino Mestre 
... vamos realmente nos integrar à vida de fé, à vida do “próprio Filho de 
Deus. Não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim”, que pen-
sa, julga, ama, detesta e faz tudo em mim (Gl 2, 20).

521  Irineu, Contra as heresias, Livro 4, cap. 38. 
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O espírito de oração e o espírito de fé ... são uma e a mesma coisa. Uma pes-
soa de oração será sempre uma pessoa de fé ... A grande fonte do espírito de 
fé é Jesus Cristo. O grande segredo para se adquirir, preservar e aperfeiçoar 
essa virtude dentro de nós consiste em se aproximar mais de Jesus Cristo ... A 
nossa principal ocupação na oração, portanto, deveria ser o estudo de Cristo.

Deixemos a vida de Jesus Cristo ... ser a regra da nossa própria vida; que 
os sentimentos de Jesus Cristo sejam nossos sentimentos; que suas afeições 
se tornem nossas afeições; que todas as nossas ações não tenham nenhum 
outro princípio do que a sua vontade, nenhum outro fim do que a sua gló-
ria, que sejam executadas nele, para ele, com ele e de acordo com ele, para 
que, na vida e na morte, no tempo e na eternidade, Jesus Cristo, o autor e 
realizador de nossa fé, seja tudo em todos nós. Amém!522

Os quatro principais meios para o desenvolvimento desse espírito, de acordo 
com o Irmão Francisco, eram: leitura e meditação da Escritura, que hoje provavel-
mente se denominaria Lectio Divina; um espírito de oração; comunhão frequente; e 
a prática da presença de Deus. Ele não incluiu em sua lista algumas coisas tais como 
cumprir a Regra, automortificação, perfeição ou dever. Não é que ele tenha negado 
a importância de tais elementos, mas para Francisco eles são de outra ordem.

Como as coisas transpareceram, no entanto, foram as ênfases do Irmão João Batista 
-- caracteristicamente mais ascético e mais da obrigação - que ganharam ascendência 
na literatura mais antiga do Instituto. A segunda parte de “A Vida” foi um meio que 
usou para descrever as qualidades do irmão ideal. Embora entre essas, na verdade, seja 
possível encontrar qualidades como “alegria”, “amor à oração”, “presença de Deus”, 
“confiança” e “amor de Deus”, há muito mais da longa lista de vinte e quatro capítulos 
dessa parte do livro que trata das práticas ascéticas. A diferença entre Francisco e João 
Batista talvez seja mais óbvia nas diferentes maneiras como entendem o “espírito de 
fé”. Na concepção de João Batista há pouco do sentido místico observado no relacio-
namento amoroso com Cristo, tão forte nos escritos de Francisco.

De fato, enquanto o Capítulo 2 da parte 2 do conteúdo de A Vida apresenta “o espí-
rito de fé” do Fundador como destaque entre suas virtudes, isso é descrito como sendo 
evidente em seu respeito por espaços e objetos sagrados e por sua insistência para que 
o hábito religioso fosse vestido corretamente, o sinal da cruz não fosse executado de 
forma descuidada e as orações não fossem apressadas. Este é o Capítulo que relata o 
incidente um tanto perturbador do Fundador de lançar ao fogo “os grandes recursos 
para o sucesso” de um irmão – com seus materiais de aula meticulosamente prepa-
rados - porque o irmão era, aparentemente, muito mais confiante em seus talentos 
didáticos do que em sua fé. É uma orientação austera e quase antipática.

Da mesma forma, as Regras Comuns, em grande parte redigidas por João Ba-
tista e mantidas quase inalteradas até 1967, apresentava o título “Espírito de Fé” 

522  Circular sobre o Espirito de Fé, passim.
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no Capítulo 2. O tópico é colocado de forma destacada no documento porque 
é apresentado como uma das principais características definidoras do Instituto. 
Mas, como em A Vida, parece descrever algo qualitativamente diferente do espí-
rito de fé que o irmão Francisco tinha em mente. Mais uma vez, não é tanto uma 
questão de Francisco provavelmente discordar do que está ali registrado -- na ver-
dade a maior parte do que está escrito nos dez artigos do capítulo é encontrado 
em sua Circular – mas não tem a alma da abordagem de Francisco. Para ele, a vida 
religiosa era um assunto do coração - como era para Luís e Boaventura. Ao con-
trário, o Capítulo 2 das Regras descreve a vida do irmão como prova de fé e como 
batalha na qual ele deve provar a si próprio sua fidelidade. Preocupa-se com a 
obediência - as Constituições e as Regras devem ser equiparadas com a vontade 
de Deus e a pessoa de Jesus Cristo nas diretrizes dos Superiores. A caridade é um 
dever; a oração uma tarefa; a leitura das Escrituras um exercício respeitoso.

No entanto, esse documento permaneceu, durante mais de um século, como 
a única declaração definitiva da espiritualidade marista. Em que medida se alinha 
com precisão com a tradição viva? Quanta diferença há entre o que estava escrito e 
a realidade vivida dos irmãos? A tradição afetiva e mística continuou? As respostas 
a essas perguntas não podem ser obtidas de forma definitiva, mas algumas conclu-
sões podem ser tiradas a partir da forma como as Constituições ad experimentum 
foram recebidas em 1968. Ficou claro que o novo documento representava uma 
ruptura com o passado. O caráter das novas Constituições eram tão marcadamente 
diferentes do que acontecera antes que é razoável considerar a hipótese de que o 
novo documento assimilou com alguma efetividade o tipo de espiritualidade que os 
irmãos realmente viviam ou desejavam viver. Ao invés de apresentar um catálogo de 
deveres e expectativas, o capítulo 2 do novo documento descrevia a vida consagra-
da do irmão no contexto de uma ligação amorosa e uma resposta de amor:

Deus chama alguns cristãos 
a quem Ele concede o dom de viver mais intensamente 
com a plena confiança do Pai 
a adoção da filiação que receberam no Batismo

Em resposta a essa escolha 
em sua Consagração religiosa 
se comprometem a SEGUIR O CRISTO 
casto, pobre e obediente.

... É uma expressão firme de esperança cristã 
que está pronta para perder tudo e ter Cristo.

Mas é a caridade que lhe concede o pleno sentido, 
seu fim último, pois sem a caridade,  
não podemos permanecer unidos a Deus.523

523  Constituições dos Irmãos Maristas, novembro de 1968, n. 7-8. 
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Que um grupo podia compor uma articulação paradigmaticamente diferente 
de sua espiritualidade coletiva daquele descrito nos documentos antigos, e reco-
nhecer-se nela, deve dizer algo sobre o que tinha sobrevivido entre eles. Isso se 
refere à força e à definição de uma tradição viva. No período pósconciliar, essa 
tradição viva estava reconectada ao tempo de fundação, e essa descoberta foi 
muito bem-vinda. Perfectae caritatis tinha incitado os Institutos religiosos a que se 
envolvessem na renovação redescobrindo suas origens. Para os Irmãos Maristas, 
em 1968, houve um início de redescoberta de Marcelino Champagnat, como uma 
pessoa menos grave e austera que a que conheceram apenas através da biografia 
de João Batista e seus outros trabalhos. Eles encontraram um Fundador como al-
guém com quem poderiam facilmente se relacionar, alguém que poderia inspirá-
-los. Em meados da década de 1960, alguns estudos revelaram isso, mas muito 
mais estava por vir. Por exemplo, a maioria dos irmãos ainda precisava redescobrir 
o Irmão Francisco e alguns outros da geração fundadora, homens que tinham sido 
cativados pelo carisma pessoal de Marcelino Champagnat e desenvolvido uma es-
piritualidade que passou a ser vivida dentro de uma família carismática. Foi uma 
espiritualidade que parecia ter durado mais de um século, apesar do texto escrito 
e não por causa dele.

O grau de intensidade que os Maristas, ao longo dos cinquenta anos seguintes, 
empregaram para continuar a sondar as profundezas da espiritualidade do seu 
tempo de fundação, e serem inspirados por ela uma vez mais, é indicativo da fe-
cundidade da graça que lhe deu origem. Nas Circulares do Irmão Charles e do Ir-
mão Seán, por exemplo, e em tantos outros documentos e programas de formação 
nos anos posteriores a 1985, incluindo Água da Rocha, as intuições espirituais do 
Fundador tornaram-se fonte contínua de referência e justificativa do que significa-
va ser Marista e ser Irmão. As Constituições de 1985 fazem referência recorrente 
a Marcelino. Esse não tinha sido o caso das antigas Regras. De fato, foi só depois 
de sua beatificação que um Capítulo Geral considerou importante incluir algo 
sobre Marcelino Champagnat no texto das Regras, e um capítulo adicional sobre 
a “Devoção ao Fundador” foi inserido - curiosamente antes dos capítulos sobre 
“Penitência e mortificação”, “Zelo”, “Amor ao Trabalho”, “Silêncio” e “Regulari-
dade e Pontualidade”.524 Mas os oito artigos desse capítulo são substancialmente 
diferentes no tom e no espírito daqueles das novas Constituições de 1986. Por 
exemplo, era para ser “acima de tudo por sua observância corajosa e constante de 
suas Regras que os Irmãos iriam mostrar que eles são seus verdadeiros filhos”.525 
Essa abordagem obediente e ascética seria substituída por outra mais inspiradora 
e relacional.

524  Capítulos XIII- XVIII de Règles Communes de 1960.
525  Ibid. n. 142.
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As Constituições de 1986 e a introdução  
da “Espiritualidade Apostólica Marista”

Novamente, é o Capítulo 2 do documento que dá um sinal para ver a maneira 
como a Espiritualidade Marista estava sendo entendida e articulada em 1985. 
Como o documento de 1968, o Capítulo é intitulado “Consagração” e aborda a 
relação pessoal de um irmão com o seu Deus. Em 1985, no entanto, há um sen-
tido mais profundo: o da conversão do coração. Seu parágrafo de abertura viria a 
ser um foco familiar de direção espiritual e discernimento vocacional para muitos 
irmãos no estágio inicial de formação nas décadas seguintes:

Deus escolhe homens e os chama, cada qual pessoalmente, para conduzi-los 
ao deserto e falar-lhes ao coração. Aqueles que o escutam, ele os põe à parte. 
Converte-os sem cessar por seu Espírito e os faz crescer em seu amor para enviá-
los em missão.

Nasce assim uma aliança de amor em que Deus se dá ao homem e o homem 
a Deus, aliança que a Escritura compara a esponsais.

É no coração dessa aliança que se situa a dinâmica da consagração.526

Quer estivessem ou não cientes disso, a alusão bíblica a Oseias,527 é a mesma 
que aparece nas anotações de retiro do Irmão Francisco. Seu diário de retiro de 
1825 começa com “As vantagens e necessidade de fazer um bom retiro”; ele pri-
meiro cita Oseias 2 e em seguida comenta: “É no retiro que Deus fala ao coração. 
É lá que se descobre como uma alma é fiel.”528 É mais do que revelador dizer que a 
mesma intuição espiritual de Francisco então com 18 anos de idade -- sem dúvida 
plantada pelo próprio Fundador - seria encontrada em um documento Marista es-
crito 160 anos mais tarde, sem nunca ter sido citada em um documento formal do 
Instituto antes.

Foi a uma conversão do coração - um processo diário ao longo da vida - que o 
Irmão Charles convidou os Irmãos, para “amar, rezar e viver” suas novas Constitui-
ções.529 Sua Circular de 1988 havia incentivado a prática da “Revisão de Vida” como 
meio importante para a promoção de uma atitude de discernimento evangélico em 
cada irmão.530 No ano seguinte, em Veranópolis, os Provinciais pediram mais (não 
sem o incentivo do Superior Geral para fazê-lo) e um grupo de trabalho foi forma-

526  Constituições n.11.
527  Oseias 2,16. 20-21. 
528  Pensées par le F. François et Carnet de retraites n° 1 (1819-1831) (AFM 5101.302).
529  Circulares dos Superiores Gerais, T. 29, 1, 25 de dezembro de 1986, p. 22. 
530  Circulares dos Superiores Gerais. Vol. XXIX, n. 3. 30 de julho de 1988. Ele considerou isso 

como uma forma de dar expressão concreta às Constituições, n. 72.
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do para elaborar um manual individual e comunitário para refletir sobre as novas 
Constituições e delas se apropriar.531 O Irmão Charles estava preocupado que as 
Constituições ainda não tinham penetrado nas mentes e corações dos irmãos. Ele 
tinha a firme opinião de que a conversão do coração resultaria de uma atitude e 
uma prática habituais de discernimento, especialmente mediante as Constituições 
e que seria a partir desse discernimento que uma verdadeira renovação do Instituto 
aconteceria.532 Para o Irmão Charles, isso implicava ser Marial – tornando os irmãos 
atentos à presença e à voz do Espírito e acatando-o. Ele a descreveu como uma 
espécie de “nova obediência.” 533

A “Revisão do Dia” era um reflexo do itinerário que levava das exigências mais 
ascéticas das antigas Regras para uma vida espiritual explicitamente baseada em um 
relacionamento pessoal com Jesus Cristo e também enraizada na realidade da vida 
do Irmão em sua busca de ser um apóstolo Marista. Esse era o conceito da “unidade 
de vida, na fé” introduzido pelas Constituições ad experimentum de 1968:

O que parecem ser atividades isoladas 
em nossa vida religiosa -- oração, nossas relações  
com nossos irmãos, nosso apostolado -- 
tornam-se um único desejo na fé 
para cumprir a vontade do Pai.

... Maria, abençoada porque acreditou, 
é um excelente modelo. 
Desde o primeiro momento de seu chamado, 
e nos eventos mais dolorosos 
da sua maternidade espiritual, 
ela permaneceu fiel. 534

O documento “PAC”, em 1976, desenvolveu a idéia e integrou-a à psique do 
Instituto.535 Os capitulares também introduziram um novo termo, “Espiritualidade 
Apostólica Marista”, com a esperança de que a característica dos Irmãos Maristas 

531  Os membros dessa comissão eram os Irmãos Alain Delorme (CG), Jaime Andrés Bacardit, Jules 
Bradfer, Eugenio Sanz, André Thizy e Jean Thoullieux. Entrevista gravada do Irmão Alain Delorme com 
o autor, 5 de maio de 2015.

532  Irmão Charles Howard, transcrição de entrevista idem, p. 23
533  Ibid. p. 37.
534  Constituições de 1968, n. 33.
535  O Irmão Charles, em sua Circular sobre a Espiritualidade Apostólica Marista, menciona que 

“o Documento PAC” passou a ser usado amplamente no Instituto em retiros, assembleias e programas 
de renovação” (p.519). A Comissão PAC no Capítulo de 1976 adotara a palavra “apostólica” para des-
crever a espiritualidade marista - vendo-a como diferente da “espiritualidade monástica que amparou 
nossa história na oração, na comunidade, na disciplina, etc.” (Irmão Richard Dunleavy, comunicação 
pessoal com o autor, 5 de janeiro de 2016.)
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como “Instituto Apostólico” teria mais “equilíbrio”.536 Isto ficou definido em 1985 
em um artigo-chave:

A espiritualidade legada por Marcelino Champagnat é marial e apostólica. Ela 
brota do amor de Deus por nós, ganha força à medida que nos dedicamos 
aos outros e nos conduz ao Pai. Dessa forma, nossa vida apostólica, nossa 
vida de oração e nossa vida comunitária integram-se em harmonia.537

A Perfectae caritatis, embora tenha distinguido entre vida religiosa “contemplati-
va” e “apostólica”, apresentou essa diferença mais em termos de apostolado e estilo 
de vida do que como característica distintiva da espiritualidade.538 Evangelica testi-
ficatio fez uma ligação entre a vida apostólica e a espiritualidade do religioso, mas 
muito brevemente e sem usar o termo “espiritualidade apostólica.”

Em todas as épocas, os consagrados e as consagradas continuaram a ser ima-
gens de Cristo, o Senhor, promovendo por meio da oração uma profunda 
comunhão de mente com Ele (cf. Filipenses 2, 5-11), de modo que toda a sua 
vida pode ser impregnada por um espírito apostólico e seu trabalho apostóli-
co pela contemplação.539

Os redatores das novas Constituições e os capitulares em 1985 pesquisaram, 
portanto, o conceito de “espiritualidade apostólica” mais na sua própria experiên-
cia de vida, bem como nos entendimentos da vida religiosa apostólica no discurso 
mais amplo da Igreja, do que de nos ensinamentos oficiais da Igreja sobre a vida 
consagrada.540 

536  Atas do XVI Capítulo Geral.
537  Constituições de 1985, n. 7
538  Perfectae caritatis, n. 9
539  Evangelica testificatio, n. 9
540  Mesmo em Evangelii nuntiandi, que teve influência sobre as Constituições, e sobre o Irmão 

Charles mais particularmente, não havia o sentido de “espiritualidade apostólica” para os religiosos, 
mas um testemunho de santidade (n.69). Só em 1996, em Vita consecrata, a “espiritualidade apos-
tólica” apareceu pela primeira vez como título, com essa explicação: “Institutos envolvidos em uma 
ou outra forma de apostolado devem, portanto, promover uma sólida espiritualidade da ação, ver 
Deus em todas as coisas e todas as coisas em Deus ... O próprio Jesus nos deu o exemplo perfeito 
de como podemos estar em comunhão com o Pai em uma vida intensamente ativa. Sem uma busca 
constante dessa unidade, o perigo de um colapso interior, de confusão e desânimo, estará sempre à 
espreita” (n.74). Seis anos mais tarde Partir de Cristo instava as pessoas consagradas a uma “generosa 
espiritualidade apostólica” (n.4) e observou que “homens e mulheres religiosos dedicados ao ensino, 
ao cuidado dos doentes, aos pobres, encontram aí o rosto do Senhor” (n.25). Em nenhum dos docu-
mentos, no entanto, há um extenso desenvolvimento dos princípios que sustentam a espiritualidade 
apostólica. No discurso teológico, porém, houve uma atenção consideravelmente maior. A definição 
de espiritualidade por Sandra Schneiders (IHM) é um exemplo típico da maneira como os teólogos 
estavam enraizando a espiritualidade de uma pessoa na experiência da vida diária: a espiritualidade 
é “a experiência de, conscientemente, se esforçar para integrar a vida, não em termos de isolamento 
e auto-absorção, mas de autotranscendência para o valor final que se percebe”. (“Spirituality in the 
Academy.” Theological Studies, n. 50, 1989, p. 684).
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O Irmão Mariano Varona, que desempenha-
va papel de liderança na promoção da espiri-
tualidade apostólica, especialmente na América 
Latina, descreveu assim:

A espiritualidade apostólica encontra e 
vive a experiência de Deus na vida diária; 
ela encontra a essência do sagrado nas coi-
sas mais humanas, na vida da pessoa que 
escuta, serve e ama, nos acontecimentos 
da história e na ação apostólica. É a espiri-
tualidade dos que “lêem” a realidade com 
os olhos da fé, que observam os aconteci-
mentos até descobrir neles uma mensagem 
de Deus. É a espiritualidade da pessoa que 
sente a proximidade amorosa de Deus em 
todas as coisas, graças a uma experiência 
de fé que integra e unifica tudo.541

Evidentemente, tal entendimento tem origens inacianas; foram os jesuítas que 
assumiram de modo mais radical um estilo de apostolado “não enclausurado” 
com um modo “não coral” de orar como forma de vida religiosa. Frases bem ela-
boradas como “contemplativos na ação” e “ver Deus em todas as coisas e todas 
as coisas em Deus” eram essencialmente inacianas. Para os Maristas, no entanto, 
existem duas diferenças significativas. Em primeiro lugar, eles tinham uma forma 
essencialmente mariana de compreender seu discipulado:

... vamos a Maria, a serva do Senhor, para ser educados por ela, e respondemos a 
seu chamado: “Fazei tudo o que Ele vos disser.” É a partir de Maria que aprende-
mos a capacidade de resposta ao Espírito e uma obediência corajosa e lúcida…542

E eles tinham também uma compreensão mariana autoconsciente da sua ação 
apostólica que descreveram como uma “partilha da maternidade espiritual” de Ma-
ria.543 As “três violetas” da espiritualidade Marista, definidas desde o tempo de Mar-
celino, também são consideradas marianas:

As três virtudes marianas da humildade, simplicidade e modéstia nos 
vêm de Marcelino Champagnat. Essas virtudes imprimem uma autentici-
dade e benevolência a nossas relações com os irmãos e com aqueles com 
quem nos relacionamos.544

541  Citado em ‘Espiritualidade Marista, uma proposta para leigas e leigos.’ Cadernos Maristas. n. 
34, maio de 2016.

542  Constituições n. 38.
543  Ibid. n. 84.
544  Ibid. n. 5.

51. Irmão Mariano Varona.
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Em segundo lugar, os Maristas diferiam da abordagem inaciana pelo lugar cen-
tral que davam à oração e à vida comunitárias:

A oração em comum é elemento essencial à vida da comunidade marista. 
Reunida na fé em nome de Jesus, é primordialmente na oração que essa 
comunidade se constroi cada dia.

 Somos todos solidariamente responsáveis pela oração comunitária: cada 
um é ajudado pela presença e pelo exemplo dos coirmãos. Ela unifica o 
que constitui a trama cotidiana de nossas vidas. É especialmente na Euca-
ristia que a oração da comunidade encontra sua realização mais perfeita. 545

Na época em que o Irmão Seán escreveu sua Circular “Uma Revolução do 
Coração” e, quatro anos depois, na publicação do documento “Água da Rocha”, 
a palavra “apostólica” tinha sido em grande parte ignorada. Tornou-se mais ha-
bitual mencionar simplesmente “espiritualidade Marista”, ou, como preferia o Ir-
mão Seán, “espiritualidade de Marcelino”. Mas, durante vinte e cinco anos desde 
1976, e mais especialmente depois da Circular do Irmão Charles sobre o assunto 
em 1992, o conceito “Espiritualidade Apostólica Marista” tinha prevalecido.

Ao apresentar o tema em sua Circular, o Irmão Charles deu início mostrando a 
natureza fortemente encarnada e afetiva da espiritualidade Marista:

...nossa espiritualidade abrange tudo o que somos, todos os elementos que 
hão de compor a nossa vida - nossos relacionamentos, nossos dons, nossas 
alegrias e tristezas, nossos sonhos e temperamentos, nossas lutas e falhas – 
tudo, enfim. Como cristãos, devemos ver o rosto, a mão, a palavra e o sopro 
de Deus em todos os aspectos da nossa vida humana, da criação e da vida 
além de si mesma.

O maior dom que recebemos é o dom do amor - um amor incondicional. 
Nessa experiência pessoal de ser amado por Deus, encontramos vida ... O 
maior dom que nossa comunidade pode nos dar é ser resgatado por essa 
experiência de amor que Champagnat conhecia tão bem. Sem essa sensação 
de ser amado, pode haver um vácuo perigoso no centro das nossas vidas.546

A maior parte dos capítulos seguintes tem a missão como foco: o chamado à 
missão, os votos e a missão, manifestações de amor, a comunidade para a missão, 
a missão e o mistério Pascal. O Superior Geral esperava que os irmãos fossem 
sempre “homens de paixão, homens ardentes pela missão”,547 homens que, como 
Maria, levassem Cristo aos outros “com simplicidade, entusiasmo e amor”, espe-

545  Ibid. n. 57.
546  Circulares dos Superiores Gerais. Vol. XXIX, n. 8, 25 de março de 1992, p. 425.
547  Ibid. p. 444.
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rando “pacientemente o momento certo para tomar a iniciativa “, focados sempre 
“em Jesus”.548 Mas ele lembrava que “missão é missão só quando está enraizada 
em Cristo. Jesus é a única videira verdadeira”,549 algo que o traz de volta ao dis-
cernimento e à conversão pessoal.550

Promovendo a espiritualidade apostólica Marista  
depois de 1993

Para o Irmão Charles, e também para o Conselho Geral desde 1993, a “Espi-
ritualidade Apostólica Marista” estava integralmente vinculada à experiência da 
vida consagrada dos irmãos. Assim também, o Irmão Seán destacou na circular 
“Uma Revolução do Coração” o sentido da espiritualidade de Marcelino especi-
ficamente para a identidade atual dos irmãos. Embora houvesse uma clara visão, 
pelo menos desde 1990, de que os leigos também pudessem viver uma espirituali-
dade genuinamente Marista, no entanto a grande ênfase na promoção do concei-
to de espiritualidade apostólica marista, durante os anos 90, foi sobre a integração 
da vida dos irmãos e a vitalidade da consagração que disso resultaria. De modo 
especial, foi um incentivo para os irmãos se afastarem do que era considerado um 
estilo conventual mal adaptado de oração, com pouca conexão interativa com o 
apostolado no qual estavam envolvidos, uma espécie de separação imposta entre 
sua vida de oração pessoal de um lado e sua vida profissional do outro.551 Perce-
beu-se que isso não gerava vida para sua oração , tampouco para seu trabalho. O 
comentário do Irmão Pedro Marcos, então membro do Conselho Geral, capta o 
sentido do que se tentava corrigir.

Se a nossa oração se tornou formal e desencarnada é porque continuamos 
a pensar em tudo o que tem a ver com Deus como “sagrado” e o que tem a 
ver com o homem como “profano”, distraindo-nos de nosso relacionamen-
to com Deus. Além disso, sentimos o nosso trabalho apostólico abandonar 
suas raízes evangélicas. Inconscientemente, outros objetivos e interesses to-
marão o lugar do Evangelho ... [Nossa oração] se refugia no formalismo, no 
conformismo e no ritualismo, perdendo, durante o processo, o poder vivifi-
cante que deveria ter. Pouco a pouco, nos tornamos complacentes e surdos 
às exigências do Evangelho e à voz do discernimento, permitindo que se 
perca o brilho de nossas vidas, de modo que já não entusiasmam ninguém 
para o seguimento de Jesus no caminho de vida que professamos.552

548  Ibid. p. 447.
549  Ibid. p. 462.
550  Ibid. p. 502.
551  Irmão Tercilio Sevegnani, in FMS Mensagem, n. .22, Abril de 1997, p. 4-6.
552  Irmão Pedro Marcos, ibid., p. 13.
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O Capítulo de 1993 apresentou a espiritualidade apostólica como uma das 
quatro prioridades dos anos seguintes e considerou isso uma necessidade para 
uma maior integração da missão, da vida comunitária e da oração, tanto indi-
vidualmente como em âmbito provincial.553 Sugeria um estudo mais profundo, 
cursos para animadores e a inclusão da espiritualidade apostólica Marista em 
planos de formação, oficinas e estratégias de direção espiritual – tudo associado 
aos irmãos. Assim, o Capítulo Geral recomendava uma iniciativa que constituía 
um dos “temas do momento” para os Institutos religiosos apostólicos na Igreja.554

Uma das principais iniciativas recomendadas pelo XIX Capítulo Geral, e assu-
midas rapidamente pelo Irmão Benito e seu Conselho,555 foi a nomeação de três 
animadores em tempo parcial da Espiritualidade Apostólica Marista para o Insti-
tuto, irmãos responsáveis   para configurar e liderar uma rede em três grupos lin-
guísticos.556 Esses irmãos trabalhariam em colaboração com a própria Comissão 
de Espiritualidade Apostólica Marista do Conselho Geral (através de uma reunião 
anual em Roma) e iriam tentar criar comissões paralelas em cada unidade admi-

553  Atas do XIX Capítulo Geral, n. 28.
554  Irmão Edouard Blondeel, in FMS Mensagem, n. 22 abril de 1997, p. 17.
555  O Irmão Gaston Robert recordou a espiritualidade apostólica Marista e o trabalho da Comis-

são do Conselho sobre esse tema, como a principal prioridade do seu tempo no Conselho Geral, em 
estreita colaboração com os Irmãos Claudino Falchetto, Marcelino Ganzaraín e Jeffrey Crowe. Entre-
vista gravada com o autor, 16 de maio de 2015.

556  Essa equipe era composta pelos Irmãos Mariano Varona, Jean-Pierre Destombes e Alexis Turton.

52. Comissão do Conselho Geral sobre a Espiritualidade Apostólica Marista com os Irmãos 
responsáveis da Rede de Espiritualidade Apostólica Marista (1994).
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nistrativa e gerar estratégias e recursos em cada idioma.557 O seu trabalho obteve 
sucesso parcial. Oficinas, seminários e retiros foram organizados. Algumas Pro-
víncias criaram comissões com um irmão nomeado como animador e alguns en-
contros interprovinciais baseados nos diversos idiomas foram realizados. A Con-
ferência Geral de 1997 ofereceu a oportunidade para uma revisão dos progressos 
realizados. 558 E novamente dirigiu sua atenção para a integração. O Irmão Javier 
Espinosa, Provincial da América Central, constatou que todos os desafios surgidos 
na Conferência poderiam ser reduzidos a um:

Integração … Centralizar nossa vida em Jesus como ponto de unificação (de 
nossas vidas).559

Em seu relatório ao Capítulo de 2001, o Conselho Geral deu grande destaque 
ao desenvolvimento conseguido e aos desafios que continuavam. O Conselho 
comentou favoravelmente sobre as Províncias que tinham organizado seus retiros 
anuais sobre esse tema e o número de programas realizados (entre três e quinze 
dias), o investimento das Províncias na preparação e atualização adequadas de 
formadores, os recursos desenvolvidos e várias outras iniciativas que as Províncias 
tinham tomado. Foi também destacado o apoio dos Conselheiros em suas visitas 
às Províncias, nas reuniões com os novos Provinciais e em outras reuniões.560 Eles 
constataram um maior enfoque na espiritualidade apostólica Marista nos planos 
de vida da comunidade e da vida pessoal, em novos estilos de vida em comunida-
de, em novas comunidades e apostolados alinhados com o espírito de refundação 
e no apoio dado às redes de espiritualidade apostólica Marista em alguns locais.561

No entanto, em 2001, uma década após o lançamento da Circular do Irmão 
Charles e um quarto de século após a proposta da “Espiritualidade Apostólica 
Marista” pelo XVII Capítulo Geral, as preocupações do Conselho ainda eram bem 
significativas. Fundamentalmente, eles duvidavam que Jesus fosse de fato “o cen-
tro das nossas vidas.”562 Era um juízo objetivamente inquietante feito sobre um 
grupo de homens que professava fazer exatamente isso; tal atitude significava uma 
profunda disfuncionalidade. O relatório terminava dando ênfase a uma “paixão 
por Jesus e seu reino”, como um fator para garantir o futuro da vida consagrada 
Marista, porque esta “não tinha outra razão de ser”.563 Uma visão confirmada 
pelos capitulares quando se reuniram.564 Os Conselheiros Gerais identificaram 
sintomas de um apego a fórmulas e estruturas ultrapassadas de oração, de uma ne-

557  Relatório do Irmão Superior Geral e seu Conselho para o XX Capítulo Geral, n. 2.1
558  FMS Mensagem, n. 24. Outubro de 1997
559  Relatório do Irmão Superior Geral e seu Conselho para o XX Capítulo Geral, p. 11
560  Ibid. n. 2.1.
561  Ibid. n. 3.2.
562  Ibid. n. 3.2.
563  Ibid. p. 41
564  Mensagem do XX Capítulo Geral, n. 10
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gligência da oração pessoal, da prática inadequada de avaliação e discernimento, 
comunidades “voltadas para si mesmas”, inculturação insuficiente, pouca partilha 
de fé e a persistência de uma “visão distorcida da vida espiritual”.565 Em alguns 
países,566 quase nada havia mudado no padrão e nas ênfases da vida dos irmãos.

Ao escolher decisivamente a “vida”, a espiritualidade apostólica Marista con-
tinuou a ser uma prioridade para o Instituto e seu Conselho Geral depois do Capí-
tulo de 2001. Tentou-se injetar mais vida nas redes organizadas por idiomas. Por 
exemplo, o grupo francês reuniu onze irmãos da Bélgica, Congo, Costa do Marfim 
e França no mês de março seguinte.567 Vinte e quatro animadores do grupo espa-
nhol-português (e italiano) reuniram-se no verão para sua sexta reunião da rede, 
em Portugal.568 Essa segunda rede, em grande parte graças aos esforços de seu 
animador, o Irmão Mariano Varona, foi a mais ativa e fecunda.569 Em 2002, publi-
cou um livro de textos,570 e seu centro de operações fixou-se na América Latina. 
Na Bolívia, no ano seguinte, irmãos e leigos reuniram-se para planejar o futuro de 

565  Relatório do Irmão Superior Geral e seu Conselho para o XX Capítulo Geral. n. 3.2. 
566  Irmão Maurice Taildeman, refletindo sobre algumas regiões de sua Província, em entrevista 

com o autor, 7 de julho de 2015.
567  Boletim Marista, n. 17. 12 de abril de 2002.
568  Boletim Marista, n. 27. 30 de setembro de 2002.
569  Irmão Pedro Herreros, entrevista idem.
570  Os textos foram preparados pelos Irmãos Mariano e Vanderlei Soela, dirigido tanto para irmãos 

quanto leigos Maristas. Boletim Marista, n. 25. 7 de agosto de 2002. 

53. V Encontro da Rede Interamericana de Espiritualidade Marista, em Luján, Argentina (2010).
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uma Rede Latino-Americana de Espiritualidade Marista.571 Foi a geografia, mais do 
que o idioma, que se tornou uma maneira útil de avançar.572 Mesmo depois que os 
Provinciais na Conferência Geral em Negombo solicitaram um novo modelo para 
substituir as velhas redes de espiritualidade,573 na América Latina o modelo de 
rede existente continuou e, na verdade, expandiu-se, cobrindo todas as Américas. 
Nesse movimento, ocorreu uma maior inclusão dos leigos. Na sexta reunião da 
Rede Interamericana de Espiritualidade Marista em 2011, observou-se:

A cada reunião nota-se que a presença de leigos Maristas está se tornando 
cada vez mais importante, em número e em qualidade da participação.574

Enquanto isso, o Irmão Seán Sammon introduzia uma nova e desafiadora lin-
guagem no discurso sobre a espiritualidade do Instituto.575 Sua abordagem traria 
aos irmãos sua visão sobre uma questão central para eles – a quem ou a que es-
tavam entregando seus corações. Como o Irmão Charles, ele encontrava a melhor 
resposta a essa pergunta em um relacionamento pessoal com Jesus e encontrava 
em Marcelino o caminho para realizá-lo. Foi a partir dessa Circular que a pala-
vra “apostólica” passou a ser menos considerada na descrição da espiritualida-
de dos irmãos. Isso não significava uma diminuição da importância da missão, 
mas um reconhecimento de que, no entendimento dos Maristas, ser mariano era 
ser apostólico, era ser contemplativo na ação. Embora Seán preferisse o termo 
“espiritualidade de Marcelino”, foi “espiritualidade marista” que acabou preva-
lecendo.576 Os três elementos constitutivos da espiritualidade do Fundador que 
Seán identificou – encarnada, mariana e transparente - trouxeram uma atenção à 
espiritualidade marista mais nítida do que ocorrera na Circular do Irmão Charles 
ou na maior parte do pensamento da década de 1990. Por exemplo, um artigo da 
revista FMS Mensagem do início de 1997, dedicado à “Espiritualidade Apostólica 
Marista”, incluía contribuições sobre o assunto de vinte e nove maristas (quase 
todos eles irmãos).577 Embora houvesse uma série de temas e ideias recorrentes -- 
como a importância central de Jesus, as atitudes marianas, Marcelino como ponto 
de referência, a integração e a unidade da vida, o lugar do discernimento e a pro-

571  Boletim Marista, n. 69. 16 de maio de 2003. 
572  O Irmão Seán anunciou formalmente a mudança de redes baseadas nas línguas para regionais 

em 2004. Boletim para os Provinciais. 6 de maio.
573  FMS Mensagem, n. 34. Dezembro de 2005.
574  Notícias Maristas, n. 157. 25 de maio de 2001. 
575  Uma Revolução do Coração. A Espiritualidade de Marcelino e uma identidade contemporânea 

para os Irmãozinhos de Maria. Circulares dos Superiores Gerais. Vol. XXXI, n. 1 
576  Esta questão em particular recebeu considerável atenção da Comissão que supervisionou a 

redação de Água da Rocha, entre 2004 e 2007. Embora tenha reconhecido que a frase completa «Es-
piritualidade Apostólica Marista» tinha sido muito importante para o Instituto por mais de vinte anos 
e que estava fortemente arraigada em algumas partes, a decisão final foi que «Espiritualidade Marista» 
teria a preferência. (Irmão Peter Rodney, Presidente da Comissão, na comunicação escrita com o autor, 
8 de julho de 2015).

577  FMS Mensagem, n. 22. Abril de 1997
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ximidade com os necessitados - as abordagens para descrever a espiritualidade 
apostólica marista eram bastante variadas. A Circular de Seán e os desafios do XX 
Capítulo Geral contribuíram para melhor definir o que constituía a espiritualidade 
coletiva dos Maristas no início do século XXI.

O desenvolvimento e a contribuição de Água da Rocha

Foi nesse contexto de crescente impulso e clareza relativos à espiritualidade 
Marista que o novo Conselho Geral assumiu um dos mandatos específicos rece-
bidos em 2001: a elaboração de um texto de referência sobre a espiritualidade 
marista, similar em estilo ao documento “Missão Educativa Marista”, que aborda-
ria suas duas dimensões - «a mariana e a apostólica».578 Foi então planejado um 
processo de três fases: em primeiro lugar, o planejamento preliminar do projeto 
por uma “equipe de reflexão”; em segundo, a nomeação de uma comissão para 
coordenar a produção do documento, com alguns grupos de trabalho; em tercei-
ro, análise e acabamento do documento. O Conselho procurou responder à tarefa 
que recebera produzindo 

...um documento “de fácil leitura” que será usado por irmãos e leigos ma-
ristas para aprofundar o seu conhecimento e sua experiência da nossa es-
piritualidade de Irmãozinhos de Maria. Deve abranger as várias culturas 
e experiências de fé das nossas tradições, sendo preciso no conteúdo e 
atraente na apresentação.579

O Conselho desejava algo que fosse pastoral em seu tom e acessível em seu es-
tilo. Seu público-alvo não precisaria necessariamente ter um alto nível de formação 
teológica. O Conselho foi bastante atento para o fato de que o novo documento se 
tornaria um dos mais importantes para os próximos anos e por isso deveria ser bem 
elaborado. O Conselho também estava preocupado em produzir algo que fosse fiel 
às tradições católicas e maristas, mas também que se dirigisse ao mundo marista di-
versificado e multinacional. Outra questão foi que o projeto deveria estar vinculado 
com o outro mandato que recebera: a revisão do capítulo 4 das Constituições.580

A primeira fase teve lugar em Roma em junho de 2003, com uma equipe de 
reflexão com doze irmãos que se reuniram durante uma semana.581 

578  Atas do XX Capítulo Geral, n. 48.1
579  Irmão Peter Rodney, em comunicação escrita com o autor (8 de julho d 2015), citando anota-

ções de uma reunião do Conselho. 
580  Ibid.
581  O grupo se constituía dos Irmãos Michael de Waas, Raúl Figuera, Juan Carlos Fuertes, André 

Lanfrey, Carlos Martínez Lavín, John McDonnell, Lawrence Ndawala, Antonio Peralta, Seán Sammon 
(SG), Luis García Sobrado (VG), Vanderlei Soela e John Thompson.
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O grupo foi escolhido para ser geograficamente diversificado, com uma va-
riedade de idade e de perspectiva.582 O resultado do encontro foi recomendar ao 
Conselho que três grupos deveriam ser organizados -- um grupo de recursos, um 
grupo de redação e um grupo de comunicações - para realizar a tarefa com uma 
nova Comissão Internacional de Espiritualidade Apostólica Marista assegurando 
supervisão e orientação. Foi também proposto o esquema do novo documento e 
uma recomendação de que fosse pastoral na sua abordagem, procurando “promo-
ver o crescimento da vida de fé, pessoal e comunitariamente” e tocar “corações e 
mentes”.583 Em algumas semanas, o Irmão Peter Rodney (CG) foi nomeado para a 
coordenação da nova Comissão e os demais integrantes logo em seguida.584

Foram quatro anos de trabalho e de amplas consultas antes de que um docu-
mento final fosse apresentado. Durante este tempo, a Comissão se reuniu em ses-

582  Irmão Peter Rodney, idem
583  Ibid. O esquema proposto incluía oito seções: (1) Prefácio; (2) Introdução; (3) Espiritualidade; 

(4) Espiritualidade Cristã; (5) Espiritualidade de Marcelino; (6) Evolução da Espiritualidade Marista 
Hoje; (7) Espiritualidade Marista Hoje, Mariana e Apostólica; (8) Notas de Rodapé e Referências.

584  A Comissão completa incluía os seguintes integrantes: Irmão Peter Rodney, Irmão Benito Ar-
bués, Irmão Bernard Beaudin, Irmão Nicholas Fernando, Irmã Vivienne Goldstein (SM), Irmão Mauri-
ce Goutagny, Irmão Lawrence Ndawala, Irmão Spiridion Ndanga, Irmão Graham Neist, Sra. Bernice 
Reintjens, Sra. Agnes Reyes, Irmão Vanderlei Soela, Irmão Miguel Angel Santos e Irmão Luis García 
Sobrado.

54. Comissão Internacional de Espiritualidade Marista que redigiu o documento Água da Rocha.
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são plenária quatro vezes585 e analisou nove minutas do documento. A Comissão 
supervisionou um amplo e diversificado processo de consulta. A primeira fase, 
em 2004, envolveu irmãos, leigos, as redes regionais de espiritualidade apostó-
lica marista lá onde existissem, a Comissão Internacional do Patrimônio e várias 
pessoas com experiência em teologia, história e espiritualidade. Foi solicitado que 
leigos e maristas consagrados descrevessem a sua própria espiritualidade, como a 
viviam de um jeito mariano e apostólico, o que pensavam do projeto de estrutura 
do texto e quaisquer outras observações que pudessem ter.586 Foi, portanto, um 
documento que surgiu organicamente a partir da experiência vivida de Maristas 
contemporâneos, mais do que uma reelaboração de textos previamente existen-
tes. Dessa forma, o processo de redação foi semelhante ao do documento “Missão 
Educativa Marista”. A elaboração e a reelaboração foram feitas principalmente 
pelos Irmãos Luís e Peter, e analisadas pela Comissão. Após dezoito meses de 
elaboração do projeto, um grupo de comunicação, formado por jornalistas pro-
fissionais, foi criado e começou a trabalhar na estrutura gráfica e na apresentação 
visual do texto. Depois de uma segunda fase de consulta, organizada em todo o 
Instituto em 2006, um grupo de redação de cinco pessoas retirou-se para a cidade 
montanhosa de Lavarone, norte da Itália, para uma sessão intensiva em agosto do 
mesmo ano. O texto foi consideravelmente reformulado e então finalizado. Esse 

585  Fevereiro de 2004, fevereiro de 2005, fevereiro e novembro de 2006.
586  O título do trabalho a essa altura era Um Caminho Espiritual Marista. Foram previstas quatro 

partes, seguindo uma estrutura parecida com a das Constituições: um caminho marista de identidade; 
um caminho marista para Deus; um caminho marista com o povo; um caminho Marista para a pasto-
ral. Irmão Peter Rodney, em FMS Mensagem, n. 39. Junho de 2009, p. 18.

55. I Reunião da Comissão Internacional de Espiritualidade Marista.
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documento final era mais cristocêntrico, mais orientado em torno da Escritura, 
mais pastoralmente formulado e fundamentado na história, apresentando um con-
texto mais marista.587 Foi apenas na reunião plena seguinte da Comissão em no-
vembro que recebeu seu título.588 Um glossário útil de termos foi compilado pelo 
Irmão Peter, uma apresentação escrita pelo Irmão Seán e o projeto final redigido 
(em inglês) pelos irmãos Pedro e Luis para a aprovação do Conselho Geral em 19 
de abril de 2007. O documento “Água da Rocha – Espiritualidade Marista, fluindo 
na tradição de Marcelino Champagnat” foi oficialmente promulgado pelo Supe-
rior Geral no dia 6 de junho. Quatro meses depois veio a ser o principal recurso 
no lançamento do “Ano da Espiritualidade” no Instituto.

A estrutura final do documento incluiu quatro seções principais, complementada 
por um prefácio do Superior Geral, um epílogo incluindo uma oração com base em 
um texto do Irmão Charles Howard, notas e referências, perguntas de reflexão e um 
glossário abrangente de termos. Foi importante para a Comissão não ser um texto 
que enviava a sua mensagem apenas em palavras; o imaginário visual era integrado. 
Não era apenas uma matéria de decoração. O trabalho sensível da equipe de comu-
nicação, magistralmente preparado para publicação pelo Irmão Antonio Martínez 
Estaún, resultou em um documento que expressava em palavras e imagens, bem 
apropriado para uma geração contemporânea altamente visual de leitores, a espi-
ritualidade marista contemporânea.589 Por exemplo, a internacionalidade Marista é 
capturada por símbolos marianos de diferentes culturas.590 Como a “Missão Educa-
tiva Marista”, e em certa medida inspirado por este documento, o texto foi estrutu-
rado em parágrafos com um fluxo temático, mas que também poderiam ser usados   
isoladamente para oração ou reflexão. Além disso, como o documento da missão, 
começava com uma referência à história fundacional, mas havia uma diferença:

Uma coisa que aprendemos ao longo do caminho foi mudar a visão do 
“grande homem” de nossa história (ou seja, um foco apenas em Marcelino) 
e se concentrar mais deliberadamente na comunidade fundadora ... Portan-
to, nos primeiros parágrafos de Água da Rocha, aparecem os nomes dos 
primeiros irmãos e se desenvolve a dinâmica existente entre eles.591

Esta decisão, e a premissa de uma família espiritual viva e evolutiva de Ma-
ristas em que o documento se baseia, é coerente com a reflexão anterior que 
considerou como um carisma evolui para uma espiritualidade. Uma medida para 
qualquer grupo ser uma escola autêntica de discipulado cristão é a centralidade 
de seus seguidores em Cristo e não em seu Fundador. O carisma pessoal do Fun-

587  Entrevistas gravadas do autor com os Irmãos Graham Neist (30 de setembro 2015) e Luis Gar-
cía Sobrado (13 de outubro de 2015).

588  Irmão Peter Rodney, idem
589  Ibid.
590  Ibid.
591  Ibid.



215

dador é um caminho rumo a Cristo e a seu Evangelho. Essa é claramente uma 
característica de como se pensou e elaborou Água da Rocha.

A diversidade da vida e da experiência marista em todo o mundo proporcio-
nou um conjunto de desafios para os redatores. Por exemplo, houve variações 
significativas no progresso que as redes de espiritualidade marista fizeram em vá-
rias regiões; alguns fizeram muito, outros relativamente pouco. Existia, portanto, 
uma variedade bastante grande. No entanto, era necessário um texto que falasse 
a todos. Havia, além disso, diferenças culturais, de realidades eclesiais e de espi-
ritualidade popular a considerar. Uma maneira de lidar com esta diversidade era 
citar apenas a partir de três fontes -- as Escrituras, os documentos da Igreja e os 
textos do Instituto – ao invés de escritores ou teólogos de uma cultura ou de outra.

Ao mesmo tempo, podia ser mediante as imagens que a diversidade policro-
mática do mundo marista seria celebrada. Um cuidado especial foi dado ao uso 
de conceitos e linguagem que incluíssem todos os Maristas, evitando termos que 
fossem exclusivos dos irmãos ou pudessem apresentar conotações específicas 
para eles. Por exemplo, termos como «comunidade» e «fraternidade» poderiam 
ser problemáticos em razão de seu significado específico para irmãos ou leigos. 
Houve também uma atenção para o fato de que «Marista» não pertence apenas à 
tradição de Marcelino Champagnat.592

Na primeira seção ou capítulo, é descrita uma sinopse das características da 
espiritualidade marista quanto às intuições originais e à sua expressão atual. Algo 
que distingue esse texto daquele da missão do ano de 1998 é o contexto notavel-
mente mais extensivo que proporciona ao “Projeto Marista”:

Marcelino respondeu com entusiasmo e de modo prático às necessidades 
que observava à sua volta. Esta atitude nasceu do Projeto, colocado sob a 
proteção de Maria em Fourvière e partilhado também pelos pioneiros da 
Sociedade de Maria que, juntos, tinham sonhado um modo renovado de ser 
Igreja. Com Jean-Claude Colin, Jeanne-Marie Chavoin e outros fundadores 
Maristas, Marcelino partilhava a convicção de que Maria os convocara para 
encontrarem respostas para as necessidades da França pós revolucionária.

Esses primeiros Maristas tiveram consciência de que o Projeto era parte da 
missão de Maria: dar Cristo à luz e estar com a Igreja, em seu nascimento. 
Era um trabalho que incluiria todas as dioceses do mundo e se estruturaria 
qual uma árvore com diversas ramificações, congregando leigos, sacerdo-
tes, religiosas e religiosos.593

592  De entrevistas com os Irmãos Peter Rodney (20 de março de 2015), Graham Neist (30 de 
setembro de 2015) e Luis García Sobrado (13 de outubro de 2015) e comunicação escrita com Peter 
Rodney (8 de julho de 2015).

593  Água da Rocha, n. 10-11.
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Este reconhecimento dos propósitos mais profundos do que significava ser 
“Marista” e o contexto explicitamente Marista onde Marcelino, até seu último sus-
piro, queria implantar o projeto específico de seus irmãos de ensino, foi indicativo 
de uma crescente consciência de um termo usado por Marcelino Champagnat, JC 
Colin e Jeanne-Marie Chavoin - “a obra de Maria”. Este é um conceito fundacio-
nal marista recuperado por este documento. Ele caracteriza para os Maristas de 
hoje sua identidade teológica mais fundamental, algo bem captado neste parágra-
fo de Água da Rocha, uma vez que coloca uma cláusula das Constituições em um 
contexto teológico, espiritual e eclesial:

“Participamos da maternidade espiritual de Maria” ao assumirmos a nossa 
responsabilidade em levar os valores cristãos às pessoas com quem parti-
lhamos as nossas vidas. Contribuímos para o desenvolvimento da comuni-
dade eclesial, cuja comunhão fortalecemos pela oração fervorosa e pelo 
serviço generoso ao próximo.594

Esta é a essência do ser Marista; na verdade, é “ser Maria”. Este documento 
talvez o apresente da forma mais sucinta e clara do que qualquer outro antes. Vá-
rios anos após a publicação de Água da Rocha, o Irmão Emili desenvolveu ainda 
mais esse conceito em sua Circular “Deu-nos o Nome de Maria”. Partilhar com 
Maria - ser como Maria - é ver Maria como uma “irmã na fé”. É ser “discípulo”, 
como ela foi discípula, em uma “caminhada de fé”, como ela. É acompanhá-la 
em missão para a “região montanhosa”, grávida de uma nova vida e cheia de boas 
notícias de alegria, esperança e misericórdia. É, igual a ela em Pentecostes, nutrir 
comunidade entre os desalentados. “Água da Rocha” descreve-o nestes termos:

“Maria inspira as nossas atitudes para com os jovens”. Ao contemplá-la nas 
Escrituras, impregnamo-nos do seu espírito. Vamos sem hesitação ao encon-
tro dos jovens lá aonde se encontram, anunciando-lhes a justiça e a miseri-
cordiosa fidelidade de Deus. Relacionando-nos de um modo marial com os 
jovens, tornamo-nos o rosto de Maria para eles.

Desde o tempo de Marcelino, os seus discípulos empenharam-se em tornar 
Maria conhecida e amada. Hoje, continuamos convencidos de que seguir Jesus 
como Maria o seguiu é um modo privilegiado de viver em plenitude o nosso cris-
tianismo. Com o coração compassivo, partilhamos esta experiência e convicção 
com as crianças e os jovens e ajudamo-los a descobrir o rosto materno da Igreja. 

Desde o tempo de Marcelino, a Igreja foi aprofundando a sua compreensão do pa-
pel de Maria como primeira discípula. Os Maristas desenvolvem uma relação cada 
vez mais importante com Maria, como a sua “Irmã na Fé”, uma mulher que se per-
turbou e ficou confusa diante de Deus, desafiada a confiar e a aceitar sem conhecer 
todas as respostas e cuja vida de fé se fez com o pó da estrada em seus pés.595

594  Ibid. n. 26.
595  Ibid. n. 27-29.
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Além de seguir o “jeito de Maria”, a primeira parte apresenta cinco outros ele-
mentos característicos da espiritualidade dos Maristas: “o amor e a presença de 
Deus”; “a confiança em Deus”; “o amor a Jesus e seu Evangelho”; “o espírito de 
família”; e uma “espiritualidade da simplicidade”. O texto nos encoraja a continu-
ar a ser “rios de água viva” na evolução contínua desse caminho do Evangelho.596 
As três seções seguintes do texto exploram cada um dos três elementos interre-
lacionados da vida cristã – fé e vocação, missão, e comunidade. Esses também 
são os momentos marianos que o Irmão Emili mais tarde desenvolverá em sua 
Circular, destacando a Anunciação, a Visitação e Pentecostes como seus ícones.

Esperava-se que o grupo de comunicação pudesse desenvolver alguns recursos 
multimídia úteis para a divulgação de Água da Rocha, mas isso não aconteceu.597 
No entanto,o “Ano da Espiritualidade” começou com vigor e o novo documento 
tornou-se uma referência e um recurso importante.598 O Irmão Teófilo Minga, Se-
cretário da Comissão de Vida Religiosa do Conselho Geral, foi ativo na condução 
de seminários e retiros sobre o documento em várias partes do mundo marista, 
assim como o Irmão Pau Fornells, do Secretariado dos Leigos, além dos membros 
do Conselho Geral.599 Grande parte do trabalho para a divulgação do documen-
to ficou, no entanto, para as unidades administrativas e também para as redes 
regionais existentes como parte de suas estratégias de participação do Ano da 
Espiritualidade.600 No espaço de um ano, mais de 60.000 cópias foram impressas 
apenas em Roma, nos quatro idiomas oficiais, além do catalão e do italiano; im-
pressões adicionais foram organizadas em outros países em mais de dez outros 
idiomas.601 A edição especial de FMS Mensagem do ano seguinte comemorou a 
ampla divulgação do documento. Testemunhos individuais de dezoito pessoas 
de diversos países comentaram tanto a profundidade quanto a atualidade do seu 
impacto sobre irmãos e leigos Maristas.602 O texto provou ser um “marco” que 
falava aos Maristas sobre “o melhor de si mesmos; o que aspiravam; o caminho 
que Champagnat lhes mostrava para seguir Jesus; uma formulação simples do jeito 
Marista para a santidade.”603

596  Ibid. 15-45 passim 
597  Irmão Peter Rodney, idem.
598  Outro foco para esse ano foi o trabalho de uma comissão para revisar o Capítulo 4 das Cons-

tituições, um projeto que, no final, ficou separado de Água da Rocha.
599  Notícias Maristas, n. 17. 29 de agosto de 2008.
600  Irmão Peter Rodney, FMS Mensagem, n. 39. Junho de 2009, p. 11
601  Irmão Teófilo Minga, in FMS Mensagem, n. 39. Junho de 2009, p. 21. p. 1; Notícias Maristas, n. 

17. 29 de agosto de 2008. As línguas nas quais esse document apareceu em dois anos incluem: inglês 
(texto básico), espanhol (castelhano e latino-americano), francês, português (diferente para Portugal 
e para Brasil), catalão, alemão, holandês, húngaro, coreano, tamil, sinhala, árabe, kiswahili, urdu e 
grego.

602  FMS Mensagem, n. 39. Junho de 2009.
603  Relatório do Irmão Superior Geral e seu Conselho para o XXI Capítulo Geral p. 20
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12. 

DANDO VIDA AO PATRIMÔNIO 
ESPIRITUAL MARISTA

Os membros do XIX Capítulo Geral estavam convencidos de que a renovação 
e a vitalidade do Instituto dependeria da sua fidelidade criativa às intuições mis-
sionárias do Fundador:

De maneira muito particular, queremos reencontrar a fonte fecunda da qual, 
nós Irmãos Maristas, brotamos: Marcelino Champagnat.604

Uma convicção que a Comissão, que elaborou Missão Educativa Marista, es-
colheu para abrir o documento quatro anos depois:

Marcelino Champagnat é a fonte e a raiz que dão vida à Educação Marista. Os 
tempos e as circunstâncias mudam, mas a sua visão e a sua dinâmica espiritual 
vivem nos nossos corações. Deus o escolheu para levar a esperança e a mensagem 
de amor de Jesus para as crianças e os jovens da França do seu tempo. É também 
Deus quem nos inspira a fazer o mesmo, onde vivemos hoje.605

Um vínculo emocional com o Fundador era algo frequentemente observado 
pelos Conselheiros Gerais quando visitavam todas as partes do Instituto, um fenô-
meno que veio a ser uma fonte de unidade e inspiração para os irmãos.606 O desafio 
era para que isso fosse além do emocional, de modo que, nas palavras do Irmão 
Charles, os irmãos pudessem ser genuinamente “Champagnats para hoje”, homens 
com discernimento e paixão para “refundar” o Instituto.607 Os Irmãos Benito, Seán 
e Emili retomaram muitas vezes a mesma ideia. Ao escrever aos irmãos logo após 
a morte do Irmão Charles, por exemplo, o Irmão Emili recordou as palavras de seu 
antecessor e novamente apresentou como um ideal: “Eu sou um Champagnat”.608 O 
Irmão Charles tentara “mobilizar os irmãos ao redor de Marcelino Champagnat.609

A partir dos anos 1960, o estudo do período de fundação foi intenso, tanto na 
Sociedade de Maria quanto nos Irmãos Maristas. A publicação dos quatro volu-
mes de Origines Maristes por Jean Coste (SM) e Gastón Lessard (SM) entre 1961 e 

604  Atas do XIX Capítulo Geral, n. 11
605  Missão Educativa Marista, n. 1
606  Cf. por exemplo: Palavras de Abertura do Irmão Basilio para o XVIII Capítulo Geral (À escuta 

do XVIII Capítulo Geral p. 67); Relatório do Irmão Superior Geral e seu Conselho para o XIX Capítulo 
Geral, p. 48; Relatório do Irmão Superior Geral e seu Conselho para o XX Capítulo Geral, n. 3.1.

607  Irmão Charles Howard, in FMS Mensagem, n. 4, Janeiro de 1989. Essa edição de FMS Mensa-
gem foi uma introdução ao “Ano Champagnat”.

608  Irmão Emili Turú. Mensagem para a Festa de São Marcelino, 6 de junho de 2012.
609  Comentário do Irmão Alain Delorme, entrevista idem.
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1967 (e os Extraits posteriores a respeito dos Irmãos Maristas editados pelo Irmão 
Paul Sester) tinha sido um divisor de águas para os Maristas. Mediante o trabalho, 
principalmente, do Irmão Paul, cartas inéditas de Marcelino e outros documentos 
antigos começaram a ficar disponíveis. Isso foi ampliado pela pesquisa de outros e 
uma nova perspectiva foi dada ao período da fundação. No início do Ano Cham-
pagnat, em 1989, o Irmão Charles reconheceu a dívida devida aos pesquisadores 
e animadores das três décadas anteriores, homens como os Irmãos Paul Sester, 
Gabriel Michel, Juan María Merino, Alexandre Balko, Romuald Gibson e Pierre 
Zind.610 A pesquisa e a animação continuaram com outros Irmãos, como André 
Lanfrey, Aureliano Brambila, Joan Moral, Alain Delorme, Antonio Martínez Es-
taún, Frederick McMahon e Manuel Mesonero. Durante todos os anos desde 1985 
foram lançados novos estudos, livros, dissertações acadêmicas e artigos de jornal 
sobre Marcelino, Francisco, a história marista, a espiritualidade marista, a educa-
ção marista e os santos maristas da era moderna. As publicações atingiram a casa 
das centenas. Cada vez mais os autores são leigos. Nunca antes houve tamanha 
produção e riqueza de material sobre o patrimônio espiritual marista.

Embora Água da Rocha conclamasse o Marista a ter uma apreciação mais 
ampla de suas origens do que se concentrar apenas em Marcelino, o imperativo 
era o mesmo e consistente com o oferecido a todos os institutos religiosos no mo-
mento da Perfectae caritatis. Quanto mais perto pudessem se alinhar às intuições 
carismáticas de seus fundadores e serem criativamente fieis a elas, mais seriam 
capazes de continuar a ser uma presença vital e relevante para a missão de Deus. 
Documentos como Água da Rocha e Missão Educativa Marista, bem como as 
Constituições de 1985 e muitas das Circulares dos Superiores Gerais no período 
pósconciliar e documentos mais recentes, tais como Em Torno da Mesma Mesa e 
Evangelizadores entre os Jovens, foram todos elaborados profundamente a partir 
dos estudos e da formação que aconteceram sobre o patrimônio espiritual do 
Instituto, o legado espiritual de Marcelino Champagnat e os primeiros irmãos. Era 
intenção do Fundador que assim fosse. Seu “Testamento Espiritual” foi um esforço 
consciente e poderosamente formulado para garantir que uma herança espiritual 
distintiva continuaria a vigorar entre os irmãos.

Cursos e Centros de Formação 

Entre os catalisadores para uma reinterpretação da pessoa e da espiritualidade 
de Marcelino Champagnat foi a publicação em 1985 de uma coleção com todas 
as suas 339 cartas ou rascunhos de cartas existentes.611 Na edição da coleção, o 

610  FMS Mensagem, n. 4. Janeiro de 1989.
611  Irmão Paul Sester. Lettres de Marcellin J.B. Champagnat, Fondateur de l’Institut des Frères Ma-

ristes. Vol. I. Textes. Desde 1985, foram descobertas mais duas, mas sem grande importância.
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Irmão Paul Sester apresentou um amplo panorama histórico de cada período e 
um breve contexto de cada carta. Isso foi consideravelmente ampliado dois anos 
depois com um segundo volume de referências com detalhes de cada pessoa e 
lugar mencionados nas cartas. 612 Embora as cartas representassem apenas uma 
parte do total que Marcelino escrevera durante sua vida, elas forneciam uma visão 
reveladora de sua espiritualidade, personalidade, prioridades da missão, ênfases 
pastorais, estilo de liderança, características relacionais, bem como suas lutas e 
desafios. Muitas vezes elas faziam isso de forma mais transparente do que os do-
cumentos formais ou os relatórios indiretos fornecidos por outros, particularmente 
João Batista. Sem o filtro um tanto quanto hagiográfico de João Batista, nos senti-
mos mais próximos do carisma pessoal do fundador. Isso não tem a intenção de 
desvalorizar, muito menos de julgar, o inestimável trabalho de João Batista, que 
continua a ser a principal fonte de informações sobre a vida do Fundador, mas 
apenas apontar para o quadro mais completo daquilo que suas cartas apresentam. 
Quando estudadas com outros documentos antigos que não foram utilizados por 
João Batista ou não conhecidos por ele, as cartas provaram ser rico recurso para 
os Maristas de hoje em sua busca para conhecer Marcelino e ser tocados por ele.

Cada Administração Geral desde 1980 tem organizado ou patrocinado uma 
série de cursos, programas, seminários e oficinas com ênfase no Patrimônio Es-
piritual Marista. Por exemplo, dois importantes seminários foram convocados em 
Roma em 1997 e 2000 pelo Irmão Henri Vignau (assistido pelo Irmão Gaston Ro-

612  Irmãos Paul Sester e Raymond Borne. Lettres de Marcellin J.B. Champagnat, Fondateur de 
l’Institut des Frères Maristes. Vol. II. Repertoire.

56. Conclusão do Curso sobre o Patrimônio Espiritual. Roma (2008).
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bert em 1997 e pelo Irmão André Lanfrey em 2000) para explorar temas da história 
e da espiritualidade maristas. O primeiro seminário apresentou o tema da educação 
marista e a abordagem adotada por Marcelino Champagnat e os primeiros irmãos.613 
O segundo seminário analisou os manuscritos dos Irmãos Francisco e João Batista, 
especialmente sua correspondência e anotações pessoais. 614 Dignos de menção es-
pecial são os “Cursos do Patrimônio” de 1993 e 2008. Em cada um desses anos, foi 
oferecido um programa de seis meses em Roma, com alguma profundidade, para 
apresentar a uma nova geração de irmãos a riqueza da história e da espiritualidade 
maristas. Em 1993, foi coordenado pelo Irmão Aureliano Brambila e em 2008 foi 
diretor o autor deste livro. Vários outros apresentadores também foram envolvidos 
por períodos mais curtos de tempo. O primeiro programa, que reuniu trinta e dois 
participantes, foi oferecido em francês; o segundo, com vinte e dois irmãos, em in-
glês. Os membros de cada programa seguiram um currículo que incluía um estudo 
intensivo das cartas, das histórias francesa e marista, outros documentos maristas de 
diferentes períodos e um projeto de pesquisa pessoal. Um elemento importante de 
cada programa foi usar um método desenvolvido pelo Irmão Aureliano, no México, 
no Centro de Estudos do Patrimônio Espiritual Marista (CEPAM). Usando as quatro 
principais línguas do Instituto, mas mais especialmente o espanhol e o português, 
tanto o local como o método do CEPAM deram uma contribuição muito significati-
va para a difusão da espiritualidade marista.

613  Realizada entre 20 e 27 de novembro; envolveu onze irmãos. 
614  Vinte irmãos, de cada região do Instituto, reunidos entre 24 de agosto e 2 de setembro. 

57. Participantes do Curso sobre o Patrimônio Espiritual visitam La Valla (2008).
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O Centro foi formalmente iniciado em 1989 na Província do México Ociden-
tal, inicialmente em Morelia e em 1994 em Guadalajara. Originalmente conce-
bido como um centro para armazenar documentos e facilitar a pesquisa, o Irmão 
Aureliano desenvolveu um método diferente para dedicar ao patrimônio espiritual 
marista, bem como à construção de uma biblioteca grande e valiosa de recursos, 
tanto em versão impressa como online. Atualmente a biblioteca online tem mais 
de 40.000 itens. O Irmão Aureliano assim descreve sua abordagem:

O CEPAM não é apenas um lugar onde arquivos maristas são encontrados, mas 
é também, e sobretudo, um foco, um estilo de pesquisa do patrimônio espiritual 
marista. Em parte, essa é a sua originalidade. Baseia-se em uma maneira de pensar 
e se dedicar à herança espiritual do Instituto. Destina-se a fazer Marcelino e sua 
obra mais amados pelas pessoas que passam a conhecê-los mais intimamente. 
Os frutos desse encontro são ricos. Isso contribui para o crescimento espiritual. 
O CEPAM mergulha profundamente uma pessoa no patrimônio espiritual marista, 
com especial enfoque, é claro, no Fundador. O centro não incentiva sentimento 
de nostalgia ou desejo ardente do passado, mas, em vez disso, incentiva um pro-
cesso de discernimento para que a pessoa possa ser fonte de renovação da vida e 
da missão maristas.615

Desde 1989, centenas de Maristas -- principalmente irmãos, mas um número 
crescente de leigos -- se beneficiaram do CEPAM.616 No próprio centro, dois ou 
três programas com um mês de duração têm sido realizados todos os anos.617 Além 
disso, seminários de final de semana, retiros e outras oficinas foram realizados. Os 
programas do CEPAM foram oferecidos em outros países, como Espanha, Brasil e 
Bolívia, e pelo MIC, em Nairóbi, e MAPAC, em Manila.618 O CEPAM trabalha sob 
a premissa de que a vida e a missão maristas continuam a evoluir, inspiradas pelo 
Espírito Santo. A abordagem do CEPAM -- que une as pessoas em contato direto 
com uma vasta gama de fontes e estudos maristas e utiliza metodologia indutiva 
em situações individuais e de grupo -- é tanto acadêmica quanto espiritual. É ao 
mesmo tempo uma experiência individual e em comum. Os recursos usados em 
um programa de CEPAM tipicamente incluem:

n	 correspondência para, do e sobre o Fundador;

n	 outros documentos escritos por ou sobre o Fundador;

615  Irmão Aureliano Brambila, em correspondência escrita com o autor.
616  O número e o país de origem das pessoas que seguiram o programa do CEPAM (Centro de 

Estudos do Patrimônio Espiritual Marista) com mais de duas semanas de duração foram, em 2015: Ale-
manha 1; Guatemala 3; El Salvador 7; Costa Rica 3; Argentina 9; Austrália 4; Bélgica 1; Brasil 40; Ca-
nadá 16; Colômbia19; Coreia 25; Costa do Marfim 1; Chile 3; China 1; Equador 3; Escócia 1; Espanha 
25; USA 2; Filipinas 20; França 2; Holanda1; Madagascar 2; Malásia 1; México 75; Nigéria 2; Nova 
Zelâdia 2; Papua Nova Guiné 1; Peru 1; Sri Lanka 1; Uruguai 3; Venezuela 5; República Democrática 
do Congo 1; Zimbabwe 1. (Informações fornecidas pelo CEPAM).

617  O curso completo do CEPAM é completado em um ciclo de três anos.
618  Boletim Marista, n. 10. 4 de dezembro de 2003.
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n	 estudos sobre o Fundador - livros, artigos e teses;

n	 textos e documentos legislativos do Instituto, de 1818 a 2010;

n	 documentos relativos ao Irmão Francisco  
(cartas e cadernos; biografias e testemunhos);

n	 biografias de outros irmãos;

n	 circulares dos Superiores Gerais e documentos dos Capítulos Gerais;

n	 histórias do Instituto e de unidades administrativas específicos;

n	 livros, artigos e outros recursos relacionados com os contextos históricos, 
políticos, sociais, educacionais e geográficos das origens Maristas;

n	 o website do CEPAM;619

n	 outros documentos maristas;

n	 a arte marista e a música.620

O CEPAM visa propiciar aos Maristas de hoje conhecimentos, atitudes e dis-
posições espirituais para exercitar a fidelidade criativa ao carisma do Fundador e 
à espiritualidade do tempo de fundação. A intenção é que cada participante do 
CEPAM se encontre com Marcelino Champagnat, na esperança de que suas intui-
ções possam ser adequadas e recontextualizadas ao mundo de hoje, como parte 
de refundação marista621

Outros cursos e centros também têm sido ativos em trazer as pessoas para um 
estudo intensivo do Patrimônio Espiritual Marista em países como Espanha, Brasil 
e Austrália, bem como em casas de formação inicial. Por exemplo, na Espanha, o 
Instituto de Estudos Maristas (“IEM”) da Universidade de Salamanca realizou um 
programa de pós-graduação ao longo de três anos (2009-2011) sobre os escritos de 
Marcelino Champagnat. Tratava-se de pesquisa, reflexão e oração -- fortemente ba-
seadas na metodologia do CEPAM -- que reunia os alunos duas vezes por ano para 
uma experiência residencial com a aprendizagem oferecida online durante um se-
mestre. O Irmão Fernando Hinojal Citores dava orientação para os participantes.622 
Outro exemplo foi o seminário de pós-graduação, desenvolvido ao longo de dois 
semestres (em 2014 e 2015) pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, em 
Curitiba (Brasil), que abordou a correspondência e os escritos do Irmão Francisco, e 
coordenado pelo Irmão André Lanfrey. Na mesma instituição, as três primeiras uni-
dades do curso de especialização online “O Carisma Marista e os Princípios Educa-
cionais (oferecidos em quatro línguas), ao qual já se fez referência, concentraram-se 
na história, na educação e na espiritualidade maristas. Como o CEPAM, tem como 

619  Por ocasião da publicação desse livro o endereço do site era: https://sites.google.com/site/
cepamespiritualidadmarista/

620  Essa informação sobre o CEPAM foi fornecida pelo autor Irmão Aureliano.
621  Boletim Marista, n. 10. 4 de dezembro de 2003.
622  Notícias Maristas, n. 157. 25 de maio de 2011.
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finalidade desenvolver a competência intuitiva nos Maristas contemporâneos, de 
modo que possam ser criativamente fiéis como educadores verdadeiramente maris-
tas no contexto atual. Um estudo estruturado e sequencial do Patrimônio Espiritual 
Marista foi incluído nos programas de escolasticado, por exemplo no MIC, em Nai-
róbi, sendo parte do programa de formação de quatro anos desde 2007.

Cadernos Maristas e outras publicações  
escritas e eletrônicas

A nova publicação foi apresentada ao Instituto em 6 de junho de 1990, uma revista 
acadêmica que passou a ser conhecida como Cadernos Maristas. Em sua nota intro-
dutória à primeira edição, o Irmão Paul Sester descreveu o seu objetivo desta forma:

... dar a conhecer as nossas mais recentes descobertas na investigação das nossas 
origens maristas e sobre aspetos que nos caracterizam como Irmãos Maristas ... cons-
tituir um meio de difusão desses trabalhos e de publicação das fontes documentais.623

Este foi um objetivo ao qual a revista se manteve fiel durante um quarto de 
século, embora seus leitores tivessem se ampliado para além dos Irmãos, assim 
como a fonte de suas contribuições. Nos primeiros anos, a maioria dos artigos fo-
ram escritos por irmãos que tinham assumido a tarefa de investigação e animação 
marista nas décadas anteriores, homens como o próprio Irmão Paul e os Irmãos 
Alexandre Balko e Gabriel Michel. O Irmão André Lanfrey contribuiu desde o iní-
cio, e assim permanece até hoje. Mais de quarenta outros autores publicaram na 
revista. Sua estrutura de três partes foi definida em 1990 e continuou praticamente 
a mesma durante os catorze anos em que o Irmão Paul permaneceu como editor: 
a primeira parte fornecia informações e notícias; a segunda vários trabalhos de 
pesquisa; e a terceira alguns breves comentários críticos sobre documentos de 
nossas origens que tinham permanecido inéditos. Variações sobre isso ocorre-
ram por questões especiais, como um exemplar de 1995 dedicado a Jean-Claude 
Courveille,624 em 1997, um dedicado aos escritos pessoais do Irmão Francisco625 
e, em 1998, uma publicação de documentos do seminário do patrimônio sobre 
a história da educação marista realizado no anterior ano.626 Entre 1993 e 2001, a 
supervisão editorial foi exercida pela Comissão de Patrimônio do Conselho Geral, 
sobretudo a cargo do Irmão Henri Vignau, que ajudou a estruturar e orientar a 
publicação.

623  Cadernos Maristas, n. 1. 6 de junho de 1990.
624  Cadernos Maristas, n. 7. Junho de 1995.
625  Cadernos Maristas, n. 12 de dezembro de 1997.
626  Cadernos Maristas, n. 13. Julho de 1998. Artigos dos Irmãos Aureliano Brambila, Danilo Farne-

da, Edward Clisby, André Lanfrey, Gabriel Michel, Juan Moral, José Pérez e Paul Sester.
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Após 2004, a supervisão editorial foi assumida pela recém-criada Comissão 
Internacional de Patrimônio, sob a liderança do Irmão André Lanfrey. A produção 
de cada edição ficou a cargo do secretário da Comissão (primeiro o Irmão Henri 
Réocreux e em seguida o Irmão Michel Morel), em ligação com a Administração 
Geral (o Coordenador de traduções e o Diretor de Comunicações). O formato 
da revista inicialmente manteve-se o mesmo, mas depois de 2010 foi melhorado 
mediante um design gráfico contemporâneo e a inclusão de um editorial que 
apresentava os artigos de cada edição. Edições especiais continuaram ao longo do 
tempo, como a de dezembro de 2009, que apresentou uma seleção de trabalhos 
de pesquisa desenvolvidos pelos formandos do Curso de Patrimônio de 2008.627 
Desde 2013 houve vários números dedicados a um tema central, como La Valla 
(2013), os Irmãos na guerra (2015) e o Laicato Marista (2016). Exceto por uma 
experiência de curta duração em 2001-2002, quando os artigos foram publicados 
somente nos idiomas em que foram escritos,  Cadernos Maristas foram sempre 
publicados nas quatro línguas oficiais do Instituto.

As três décadas desde 1985 testemunharam um grande número de outras publi-
cações no mundo marista. Entre essas foram produzidos novos trabalhos e edições 
críticas de obras mais antigas. Por exemplo, a edição revisada da vida de Marcelino 
Champagnat foi preparada para o Ano Champagnat de 1989-1990. Vários anos de-
pois, um extenso volume crítico complementar foi publicado pelo Irmão André Lan-
frey. 628 Alguns trabalhos mais antigos de escritores e pesquisadores maristas foram 
coletados, editados e publicados de forma definitiva; antigos documentos foram 
criticamente estudados e publicados pela primeira vez; novas pesquisas foram rea-
lizadas sobre temas previamente tratados; novas biografias foram escritas; e até mes-
mo um romance histórico. Vários estudos se concentraram mais especificamente 
na espiritualidade do Fundador. Alguns exemplos dessa imensa biblioteca incluem:

n	 Ensayo Sobre Una Biografía Espiritual del Bto Marcelino Champagnat, 
pelo Irmão Juan María. 1988. (545 páginas). A culminância de anos de 
pesquisa e interiorização pessoal do Irmão Juan María sobre o itinerário de 
Marcelino com o Espírito Santo.629 

n	 Témoignages sur Marcellin Champagnat editado pelo Irmão Agustin Cara-
zo, Postulador Geral. 1991. Testemunhos colhidos do questionário diocesa-
no para o processo de beatificação de Marcelino Champagnat.

n	 Une congrégation enseignante: Les Frères Maristes de 1850 à 1904 pelo 
Irmão André Lanfrey. 1997, 210 páginas + 25 anexos.

627  Cadernos Maristas (n.27, outubro de 2009) : textos dos Irmãos Ben Consigli, Augustin Hen-
dlmeier, Peter Walsh, Benedict Umoh, Colin Chalmers, Christopher Maney, Vincent de Paul Kouassi, 
Elias Iwu, Robert Teoh.

628  Introduction à la Vie de M.J.B. Champagnat, publicado em forma de caderno de anotações em 
1998 e em formato de livro em 2000, Roma (246 páginas).

629  FMS Ecos. Setembro de 1988. p. 4.
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n	 Né en 89, pelo Irmão Gabriel Michel (1988, 1990). Um romance histórico 
da vida de Marcelino Champagnat escrito como uma trilogia.

n	 Annales de l’Institut (Vols.1-3), pelo Irmão Avit. 1993. E Annales des mai-
sons (Vols.1-12), publicados pelo Irmão Paul Sester.

n	 Repensons à nos origines, pelo Irmão Alexandre Balko. 1998. Uma coleção 
de 43 artigos.

n	 Les années obscures de Marcellin Champagnat ou la Révolution à Marlhes, 
Loire, 1789-1800, pelo Irmão Gabriel Michel. 2000 (180 páginas).

n	 Pour mieux connaître Marcellin Champagnat, pelo Irmão Gabriel Michel, 
com um prefácio do Irmão Henri Vignau. Abril de 2001. (292 páginas). É 
apresentado em três partes: o contexto sociopolítico de Marcelino Cham-
pagnat; o contexto religioso de Marcelino Champagnat; um compêndio de 
oito artigos anteriores.

n	 Champagnat au jour le jour, pelo Irmão Gabriel Michel, com um prefácio 
do Irmão Henri Vignau. Abril de 2001 (370 páginas). Extensa cronologia 
cobrindo os anos de 1789 a 1840.

n	 Sur les traces de Marcellin Champagnat, Vols. 1 e 2, pelo Irmão Pierre Zind, 
com prefácio do Irmão Henri Vignau. Fevereiro de 2001 (265 e 236 pági-
nas). Estão incluídos artigos de Zind entre 1955 e 1988 e extratos de Les 
nouvelles congrégations de Frères Enseignants en France de 1800 a 1830.

n	 Prier 15 Jours avec Marcellin Champagnat, pelo Irmão Jean Roche. Um 
livro que pode ser usado como guia de oração.

n	 Essai sur les origines de la spiritualité mariste, pelo Irmão André Lanfrey. 
2001. (188 páginas). Tradução para o inglês do Irmão Jeffrey Crowe.

n	 Elaboration de la pensée éducative mariste, ses sources, son influence 
(1824-1868) pelo Irmão André Lanfrey. 2000. Uma introdução crítica a 
L’Apostolat d’un Frère Mariste, um tratado educacional escrito pelo Irmão 
João Batista Furet anterior a 1850, baseado em orientações do Fundador e 
vários autores educacionais (259 páginas).

n	 Un chaînon manquant de la spiritualité mariste. Les manuscrits 
d’instructions des FF. François et Jean-Baptiste, pelo Irmão André Lanfrey. 
2000 (158 páginas)

n	 Espiritualidad de San Marcelino Champagnat. A partir del estudio crítico 
de su biografía, pelo Irmão Manuel Mesonero. Zaragoza, 2003.

n	 El carisma mariano de Marcelino Champagnat. (Monografia para a Licen-
ciatura em Ciências Religiosas), por Rafael Miguel Gil Moncayo. Málaga, 
2004.

n	 Un Saint pour Notre Temps. Marcellin Champagnat, maître spirituel, pelo 
Irmão Jacques Larouche. Quebec, 2007.

n	 Merveilleux compagnons de Marcellin Champagnat (Volumes I e II), pelo 
Irmão Alain Delorme, 2009 e 2011. Um conjunto de breves biografias de 
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alguns irmãos da época da fundação e algumas de períodos posteriores, 
com textos de apoio para reflexão e ação.

n	 Origines des Frères Maristes, Vols 1-3. Editado pelo irmão pelo Irmão Paul 
Sester. 2011.630 Uma coleção completa dos escritos de Marcelino Cham-
pagnat, com comentários críticos.

 Além disso, foi produzida na França uma extensa digitalização dos documen-
tos pelos Irmãos Louis Richard, Jean Rousson e Jean-Marie Girard. Entre esses 
estão as cartas e cadernos dos Irmãos Francisco e João Batista, com comentários 
críticos feitos pelos Irmãos Paul Sester e André Lanfrey. Outro trabalho foi produzi-
do em Roma pelo Irmão Henri Réocreux, em parceria com o Irmão Henri Vignau. 
Em 2007, o Irmão Joseph De Meyer, em Roma, classificou e disponibilizou um 
grande número de documentos eletrônicos e outros recursos. E foi organizada 
a extensa biblioteca digital do CEPAM pelo Irmão Aureliano Brambila, como já 
mencionado.631

Música, arte e outras mídias

Além do grande número de obras escritas tanto em versão impressa quanto on-
line, a espiritualidade marista tem sido cada vez expressa por outros meios visuais 
e acústicos. Os Maristas da era contemporânea têm procurado dar expressão à 
sua espiritualidade e aprofundar sua apropriação por meio da música, da pintura, 
da escultura, do cinema e da mídia eletrônica

Em outubro de 1979, a “intensa experiência evangélica” de um grupo de jo-
vens irmãos e estudantes632 universitários, levou-os a formar um grupo musical 
para expressar na música os seus sonhos e esperanças e levar a Boa Nova aos 
jovens de maneira nova e atraente. Por quase quatro décadas, o grupo Kairoi vem 
fazendo exatamente isso. Por meio da produção de vinte e seis álbuns em catalão 
e espanhol, da música ao vivo nas liturgias e concertos, de sua participação direta 
em oficinas e festivais associados à solidariedade e à vida cristã, o projeto ajudou 
os Maristas e outras comunidades cristãs a se inspirar no evangelho. Sua música 
tem-se revelado muito popular em toda a Espanha e em muitos países da América 
Latina.633 Em diversos países, outros músicos maristas têm sido ativos na compo-

630  Esse trabalho foi adicionado à ampla coleção marista de fontes primárias coordenada pelos 
Padres Maristas e conhecida como Fontes Historici Societatis Mariae. O Irmão Paul foi auxiliado pelos 
Irmãos Jean Rousson, Louis Richard e Claude Morisson. Notícias Maristas, n. 167. 28 de julho de 2011.

631  Um relato mais completo desses projetos pode ser encontrado em Cadernos Maristas, n. 2-5 
(1991-1993) 20 (2004) e 26 (2008).

632  Entre eles os Irmãos Miquel Cubeles, Toni Torrelles, Jaume Palau e Eladi Gallego.
633  Comunicação pessoal com Pep Buetas e Irmão Miquel Cubeles e informações do website da 

banda: www.maristes.cat/kairoi (26 de novembro de 2015).
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sição de canções com letras baseadas em Maria, Marcelino e o jeito marista de 
viver o Evangelho. Por exemplo, os Irmãos Maurice Goutagny e Guy Desprez, 
na França, e o Irmão Michael Herry, na Austrália, produziram músicas e álbuns 
por muitos anos, muitas vezes apresentando temas de eventos especiais, como a 
canonização, os Capítulos Gerais e Assembleias da Missão. Em Nairóbi, a “MIC 
Band” produziu vários álbuns de culto e louvor, no espírito litúrgico vibrante pelo 
qual essa casa de formação tornou-se conhecida.

O Ano Champagnat (1989-1990) produziu uma série de iniciativas como, por 
exemplo, dois vídeos realizados em parceria pelas Províncias da América Latina em 
espanhol e português (O Carisma de Marcelino Champagnat na América Latina) e 
dois em Inglês, na Austrália (Champagnat, o homem e sua visão), uma peça produzida 
pelo grupo Catarsis na Argentina e apresentada em diversos locais (P. Champagnat, su 
tiempo y su obra), festival de música, a produção de novas obras de arte.634 A canoni-
zação de São Marcelino dez anos depois levou a produzir uma grande quantidade de 
novas obras de arte e música. Duas obras que se tornariam amplamente conhecidas 
foram o retrato especialmente encomendado ao artista espanhol Gregorio Domínguez 
(«Goyo») e a imagem do escultor Jorge Jiménez Deredia, da Costa Rica. Goyo pintou 
e desenhou muitas imagens de Marcelino desde o seu tempo como noviço marista. 
Elas são encontradas em pinturas, murais, revistas em quadrinhos e outros recursos 
utilizados em todo o mundo Marista. Na imagem da canonização, o objetivo de Goyo 
era «expressar toda a riqueza pessoal e espiritual» do Fundador que ele veio a co-
nhecer e admirar.635 Uma grande cópia da pintura (o original se encontra no hall do 
Gabinete do Superior Geral em Roma) foi exposta na fachada da Basílica de São Pedro 
e mais tarde instalada na capela da Casa Geral. A enorme escultura realizada por Jorge 
Jiménez (535 centímetros) foi colocada em um nicho na parte externa da Basílica de 

634  FMS Ecos, n. 6. Março de 1989.
635  FMS Mensagem, n. 33. Julho de 2004

58. Atuação do grupo musical Kairoi por ocasião da beatificação de um grupo de Irmãos espanhóis 
mártires. Barcelona, Espanha (2013).
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São Pedro e abençoada pelo Papa João Paulo II em 20 de Setembro de 2000.636 É a 
única entre as imagens de fundadores, localizadas no exterior da basílica, em que o 
santo está entre crianças. O artista procurou captar em mármore tanto a força quanto 
a sensibilidade de Marcelino, com seu sentido de visão e decisão, e sua proximidade 
com os jovens. Outro artista que ajudou as comunidades maristas a desenvolverem 
sua apreciação de Marcelino e sua herança marista foi o Irmão José Santamarta Castro 
cujos mosaicos, cerâmicas e esculturas são encontrados especialmente na Espanha e 
na América Latina.

A canonização motivou expressões artísticas em outros campos. Por exemplo, 
um musical para teatro foi escrito pelo argentino Manuel González Gil intitulado 
Um Coração sem Fronteiras, uma produção que procurou transmitir em música, 
canto e dança os sonhos e as esperanças de Marcelino, “um amor que dá sentido à 
vida” e continua sendo possível hoje.637 Em todo o mundo Marista têm aparecido 
-- especialmente a partir dos anos 1980 -- inúmeras imagens, pinturas, canções, 
poemas, orações, liturgias, filmes e websites que são testemunho da vitalidade e 
da fecundidade permanentes da espiritualidade marista.

Comissão Internacional do Patrimônio Espiritual Marista 

Para manter a dinâmica que reuniu o Conselho Geral anterior, um grande en-
contro foi convocado em Roma, em dezembro de 2003, presidido pelo Irmão 
Pedro Herreros (CG), para considerar as formas mais eficazes de se levar adiante o 
estudo do patrimônio espiritual do Instituto.638 Um dos resultados do encontro foi 
a indicação de uma Comissão de seis membros para realizar sua primeira reunião 
em maio seguinte.639 Trabalhando com mandatos de três anos, a Comissão Inter-
nacional do Patrimônio Espiritual Marista, ou “Comissão do Patrimônio”, conti-
nuou a se reunir anualmente (geralmente em junho) a cada ano desde então.640

636  FMS Ecos, n. 33. Setembro de 2000. As negociações para a colocação da imagem foram realizadas 
principalmente pelo Postulador Geral, Irmão Gabriele Andreucci (cf. FMS Mensagem, n. 43. Dezembro de 2013).

637  Boletim Marista, n. 204, 7 de julho de 2005.
638  Notícias Maristas, 113. 23 de dezembro de 2003. Estavam presentes: Irmãos Pedro Herreros, 

Peter Rodney, Antonio Ramalho, Théoneste Kalisa (do Conselho Geral), Aureliano Brambila, Edward 
Clisby, Alain Delorme, Michael Flanigan, Genuino Benini, Michael Green, André Lanfrey, Manuel Me-
sonero, Joan Moral, Jaume Parès, Gaston Robert, Paul Sester, Ivo Strobino (das Províncias), Jean Pierre 
Cotnoir, Paulo Celso Ferrarezi, Giovanni Bigotto e Lluís Serra (da Administração Geral).

639  Os membros da primeira Comissão eram: Irmãos André Lanfrey (coordenador) Auréliano Brambi-
la, Michael Green, Jaume Parès, Paul Sester e Ivo Strobino. Esse grupo permaneceu até 2010, exceto pela 
substituição do Irmão Paul pelo Irmão Robert Teoh. O Secretário da Comissão era o Irmão Henri Réocreux.

640  Uma nova comissão foi nomeada em 2011: Irmãos André Lanfrey (coordenador), Antonio 
Martínez Estaún, Demosthenes Calabria, Michael Green, Patricio Pino, Spiridion Ndanga, Michel Mo-
rel (Secretário) e a Sra. Heloisa Afonso de Almeida Sousa. O Irmão Demosthenes terminou em 2014 e 
foi substituído pelo Irmão Colin Chalmers em 2015.
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As responsabilidades e funções da Comissão incluíam a atuação como conse-
lho editorial de Cadernos Maristas, a organização de seminários e cursos, a coor-
denação da pesquisa e animação do Patrimônio Espiritual Marista através do Ins-
tituto, ser um fórum de discussão para as pessoas envolvidas neste trabalho e um 
meio de encorajamento para eles, o mapeamento das traduções de documentos 
importantes e o assessoramento e recomendações para o Conselho Geral. Entre as 
iniciativas assumidas como resultado do trabalho ou recomendações da Comis-
são destacam-se: o curso sobre patrimônio de seis meses em 2008, em Roma; a 
valorização do Patrimônio Espiritual Marista em programas de formação inicial; 
uma nova série de estudos e trabalhos significativos denominada FMS Studia,641 
vários simpósios para os membros dos quatro ramos da família Marista; a redação 
dos três volumes da História do Instituto. Foram oferecidas contribuições para: a 
Comissão sobre a renovação dos lugares maristas; a Comissão Internacional de 
Espiritualidade, na elaboração de Água da Rocha; os Arquivistas Gerais (Irmãos 
Jean-Pierre Cotnoir, Joan Moral e Colin Chalmers); o Irmão Jean Ronzon, Secre-
tário Geral, na publicação da Chronologie; os escritores e designers do curso de 
especialização Carisma Marista e Princípios Educacionais oferecido pela PUCPR; 
vários outros pesquisadores, escritores e animadores maristas em apoio de seu 
trabalho.

641  Notícias Maristas, n. 162. 30 de junho de 2011. Os três primeiros trabalhos dessa coleção são: 
Chronologie Mariste (atualizada até 2010); La Regla del Fundador (versão revisada da tese de Licen-
ciatura em Teologia de 1984 do Irmão Pedro Herreros sobre a primeira Regra dos Irmãos Maristas de 
1837); e a História do Instituto Volumes I, II e III a serem concluídos até 2017. Exceto esse terceiro tra-
balho, nas quatro línguas do Instituto, os demais trabalhos de FMS Studia são publicados normalmente 
só na língua original em que foram escritos.

59. Membros da Comissão Internacional do Patrimônio Espiritual Marista (2004).
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A Renovação dos Lugares Maristas

Em 1974, o Conselho Provincial da Província de l’Hermitage propôs ao Con-
selho Geral do Irmão Basilio que Notre Dame de l’Hermitage fosse vendida, pois 
está “desmoronando em todos os lados” e a Província não dispunha de recursos 
para restaurá-la.642 A proposta do Irmão Quentin Duffy (VG) para que a respon-
sabilidade pela casa fosse assumida pela Administração Geral e se tornasse um 
centro de renovação e de peregrinação, com uma comunidade internacional de 
pesquisadores, foi calorosamente acolhida pelo Superior Geral.643 O Irmão Bruno 
Cortés Ramirez, do México Ocidental, foi nomeado diretor, e uma nova comuni-
dade foi formada.644 Milhares de irmãos -- na verdade mais de metade dos irmãos 
do Instituto – passaram por l’Hermitage nas três décadas seguintes.645 Outras res-
taurações foram promovidas, especialmente durante o tempo em que o Irmão 
Henri Vignau foi Provincial. Na virada do século, ficou claro para o Conselho 
Geral   que uma grande reforma era necessária.

Em sua reunião plenária no início de 2004, o Conselho Geral tomou a deci-
são de que tal iniciativa era oportuna e poderia estimular a renovação marista. O 
Conselho resolveu recomendar uma restauração significativa dos lugares maristas 
à VII Conferência Geral a ser realizada em Sri Lanka no ano seguinte.646 O Irmão 
Seán propôs não simplesmente um projeto para restaurar um edifício na França, 
mas como algo que pudesse inspirar uma dinâmica de renovação para todo o Ins-
tituto. “Recuperando o espírito da construção de l’Hermitage” veio a ser o tema 
de seu discurso de encerramento da VII Conferência Geral em Negombo. Ele con-
siderou isso um espírito de “esperança, entusiasmo, valentia e audácia”.647Dois 
anos mais tarde, na sequência de um amplo planejamento, ele escreveu a todo 
o Instituto para apresentar o projeto e pedir o apoio assumindo o espírito do que 
foi planejado.648 O plano global envolveu os quatro lugares maristas de Le Rosey, 
La Valla, Maisonnettes e l’Hermitage. Teria início em 2008-2009 com a casa de 
l’Hermitage, financiada e gerida em conjunto pela Administração Geral e pela 
Província de l’Hermitage (com a Província assumindo dois terços dos custos e o 

642  Irmão Quentin Duffy, transcrição de entrevista idem. p. 97
643  Ibid. Cf. também artigo do Irmão André Lanfrey in Cadernos Maristas, n. 26, p. 9-24.
644  Entre esses irmãos, tanto naquele ano quanto nos seguintes estavam os Irmãos Owen Kavanagh, 

Juan María, Gabriel Michel, Jordan, Alexandre Balko, Aureliano Brambila, Alain Delorme e outros.
645  Em 1989, mais de três mil irmãos estavam registrados como tendo visitado a Casa Mãe em 

peregrinação, durante os doze anos anteriores. FMS Mensagem, n. 4. Janeiro de 1989.
646  Boletim Marista, n. 130, 10 de março de 2004
647  Irmão Seán Sammon, Reivindicar o Espírito de l’Hermitage. Palavras de Encerramento para a 

VII Conferência geral. 30 de setembro de 2005, p. 27.
648  Irmão Seán Sammon, Reivindiquemos o Espírito de l’Hermitage. 6 de junho de 2007.
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restante pelo Instituto).649 O objetivo era criar uma nova estratégia para acolher e 
animar esses espaços e restaurar os edifícios para permitir isso. O Superior Geral 
sublinhou que não era “exercício de nostalgia” tampouco “museu”, mas um ca-
minho para “um encontro com Marcelino Champagnat e com seus contemporâ-
neos, tornando nossas sua fé, sua visão, sua coragem e sua ousadia de ação”.650 
O plano previa uma comunidade internacional de doze Maristas em l’Hermitage 
(sete irmãos, quatro leigos e um capelão) e comunidades de irmãos em La Valla e 
Le Rosey como parte do projeto global.

O trabalho foi criativa e audaciosamente executado por uma equipe de pro-
jeto liderada pelo arquiteto catalão Joan Puig-Pey (que havia liderado a reforma, 
alguns anos antes, em Les Avellanes, Catalunha), em articulação com a Comissão 
nomeada pelo Conselho Geral e pela Província. Os prédios antigos foram com-

649  Ibid. p. 3.
650  Ibid. p. 20.

60. Trabalhos de renovação. Notre Dame de 
l’Hermitage (2008).

61. Os edifícios renovados. Notre Dame 
de l’Hermitage (2010).
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pletamente remodelados e restaurados; as adições posteriores foram demolidas a 
fim de criar novos espaços para uma sala de jantar, ambiente de acolhida e um 
salão de conferência. A força e a beleza da propriedade foram acentuadas no 
design, com as características naturais da dureza da rocha e do murmúrio do rio 
Gier sendo destacadas. Foi um desafio manter a integridade do edifício e ao mes-
mo tempo atender às necessidades e expectativas dos usuários de hoje. Para o Sr. 
Puig-Pey foi uma experiência tanto pessoal quanto profissional:

Trabalhar em l’Hermitage significou mobilizar o melhor de mim mesmo como 
arquiteto, pessoa e marista, e colocar nesse projeto todo o meu coração, toda a 
minha mente e todas as minhas forças, bem como meus sentimentos e minha vida 
interior, inteligência, imaginação e sentidos. 651

Durante todo o tempo, a equipe do projeto e a comunidade que estava sen-
do formada652 mantiveram diante de si o imperativo de que a restauração de 
l’Hermitage deveria ser algo que animasse o presente e o futuro, e não apenas 
propiciasse às pessoas um encontro nostálgico com o passado. Na Conferência 
Geral seguinte, em 2013, realizada em l’Hermitage, o Irmão Emili Turú descreveu 
todo o exercício da “arrojada restauração” como “um ato de fé no futuro.”653 Três 
anos antes, por ocasião do abertura oficial e bênção do edifício, Irmão Emili co-
mentava:

Esta é a “casa de Maria” ... [É] um convite para se redescobrir tudo o que 
Maria significa para nós, Maristas, e o lugar que ocupa em nossas vidas, nossas 
comunidades, carisma, identidade, espiritualidade e missão. Traduzimos essa rea-
lidade por meio da expressão “Igreja mariana”, ou o rosto mariano ou o princípio 
mariano da Igreja.654

L’Hermitage e sua comunidade foram chamados, disse ele, para ser sinais e 
ícones da Igreja com um rosto mariano, de autêntica espiritualidade apostólica 
marista e de contínua renovação do Instituto.

Uma vez concluída a obra em l’Hermitage, a atenção voltou-se para a casa de 
La Valla. Mais uma vez, os planos foram concebidos com imaginação e sensibi-
lidade. Uma restauração de três níveis foi realizada, criando um piso inferior re-

651  Notícias Maristas, n. 127, 11 de novembro de 2010
652  A comunidade internacional foi nomeada em 2008 e iniciou um período intensivo de for-

mação e (para alguns) de estudo linguístico. Seus integrantes eram: Irmãos Jean-Pierre Destombes 
(Diretor), Michel Morel, Georges Palandre (todos da França), Neville Solomon (Austrália), Diogène 
Musine (Ruanda), Allan de Castro (Filipinas), Miro Reckziegel (Brasil), e Annie Girka (França), María 
Elida Quiñones Peña (México), Norma e Ernesto Spagnoli (Argentina). A eles se juntou no ano seguinte 
o Padre John Craddock SM (Nova Zelândia). 

653  Irmão Emili Turú, in FMS Mensagem, n. 44, junho de 2014.
654  Irmão Emili Turú, in Notícias maristas, n. 119, 23 de setembro de 2010. Em verdade, o texto 

preparado pelo Superior Geral foi lido pelo Irmão Joseph McKee, em razão de problema de saúde do 
Irmão Emili Turú no dia da abertura.
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presentando a interioridade, um piso térreo (com a famosa mesa de 
La Valla), representando a comunidade, e um andar superior voltado 
para o exterior para simbolizar a missão. 
Os três elementos da concepção do de-
sign se inspirou na primeira Circular do 
Irmão Emili “Deu-nos o nome de Maria”. 
A casa renovada de La Valla foi aberta 
durante a VIII Conferência Geral em 5 de 
Outubro de 2013.655

A experiência dos participantes na 
Conferência Geral foi emblemática das 
esperanças que inspiraram e orientaram 
todo o projeto de renovação dos lugares 
maristas ao longo dos últimos oito anos. 
Isso significou levar os Maristas de hoje 
ao encontro do carisma fundacional 
de Marcelino Champagnat, que os pri-
meiros irmãos e aqueles que os haviam 
seguido como Maristas até aos dias de 
hoje, inspirados pelo Espírito Santo, fize-
ram crescer em uma espiritualidade viva 
e distinta. Foram essa espiritualidade e 
essa família espiritual que continuaram a 
buscar novas maneiras de viver a missão. 

655  Notícias Maristas, n. 293, 21 de outubro de 2013.

62. Os três níveis arquitetônicos  
evocam simbolismos enriquecedores.  
Renovação de La Valla (2013).

64. Primeiras reuniões para discernir o perfil 
de uma nova comunidade mista em Notre 
Dame de l’Hermitage. Roma (2009).

63. O arquiteto Joan Puig-Pey.
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Isso foi bem captado pelo Irmão Libardo Garzón, usando a linguagem e os con-
ceitos surgidos na Conferência:

Os ícones de L’Hermitage, La Valla e Fourvière inspiraram o itinerário da Con-
ferência. Eles nos permitiram entrar em contato com as fontes de nossa história e 
nossa espiritualidade, evocando a experiência de nosso pai e fundador, convidan-
do-nos a um novo início do Instituto Marista. Esse novo amanhecer marista, cheio 
de sonhos e esperanças de futuro, é moldado por uma vida cada vez mais centra-
da em Jesus e seu evangelho, sendo significativos, em comunidades fraternas, ao 
lado dos mais pobres e favorecendo a internacionalidade e a interculturalidade.656

656  Irmão Libardo Garzón, in FMS Mensagem, n. 44, junho de 2014, p. 65
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13. 

TESTEMUNHAS E MÁRTIRES: 
SEMENTES DE UMA NOVA VIDA

Assim como a vitalidade de uma família espiritual é acionada inicialmente 
pelo carisma de seu fundador, ela é mantida acesa e inspirada pelo testemunho 
vivo de seus membros, mais especialmente aqueles que permanecem fiéis ao ca-
minho do evangelho em situações de extrema provação. Ao longo da história 
marista, houve exemplos de heroísmo e fidelidade extraordinários, até mesmo 
sob o risco de morte em circunstâncias violentas e hostis. De fato, desde a pri-
meira geração marista, mais de duzentos irmãos morreram em nome de sua fé. 
O conhecimento sobre as vidas desses irmãos é uma fonte de inspiração para a 
família marista e também um meio de construção permanente da identidade. O 
que nos honra recordar são os ideais evangélicos no coração da tradição espiri-
tual marista, o que os maristas aspiram a ser. Ao anunciar, em 2007, as primeiras 
beatificações dos irmãos mortos durante a Guerra Civil Espanhola, o Irmão Seán 
Sammon , citando Tertuliano, apresentou-os como “sementes de vida, não apenas 
para o nosso Instituto e sua missão, mas também para a Igreja universal”.657 Ao 
longo das últimas três décadas, o chão da espiritualidade marista foi ricamente 
semeado com tais sementes.

Fidelidade: os Irmãos da China

Fidelidade foi o tema da última Circular do Irmão Basilio e de importância cru-
cial para o seu sucessor. O Irmão Charles valorizava muito esse tema; ele tinha a 
firme convicção de que o futuro do Instituto dependeria disso.658 Pouco depois de 
se tornar Superior Geral, fez movimentos para se reconectar com os irmãos que 
tinham ficado na China continental após o comunismo assumir o poder em 1949. 
Sem mais contato com o Instituto, esses homens que tinham sido torturados, presos 
e impedidos de praticar sua fé, passaram a viver sob grave ameaça e grande risco. 
Eles haviam permanecido fiéis - fiéis ao Evangelho, à sua Igreja, aos seus votos, e à 
sua missão de educadores cristãos. Foi de enorme significado pessoal para o Irmão 
Charles poder visitá-los, encorajá-los e agradecer-lhes para contar sua história de 
fidelidade a todos os irmãos do Instituto.659 Devido à situação política delicada e a 
condição de insegurança desses homens idosos, a primeira visita foi organizada em 

657  Irmão Seán Sammon Carta a meus Irmãos, 6 de junho de 2007.
658  Irmão Benito Arbués, FMS Mensagem, n. 42, p. 32.
659  Irmão Charles, transcrição de entrevista idem, p. 41.
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considerável segredo e com grande cautela. E também com ritual solene. Antes de 
deixar Roma, o Irmão Charles convidou todos os irmãos da Casa Geral para a gran-
de capela onde, vestido com o hábito completo e uma vela acesa na mão, ajoelhou-
-se para receber sua bênção e ser enviado por eles formalmente em missão. Um dos 
irmãos de Hong Kong tinha feito contato indireto com os velhos irmãos através de 
parentes em Pequim, e a visita foi definida. O Irmão Charles entrou na China incóg-
nito. Os irmãos chineses estavam compreensivelmente nervosos com a visita, mas 
todos se reuniram para encontrar seu Superior Geral, contar suas histórias e renovar 
seus votos diante dele em uma celebração tranquila da Eucaristia. Eles se reuniram 
nos bairros modestos onde viviam, primeiro em Xangai e, em seguida, em Pequim. 
Havia três em Shanghai, e nove dos dez conhecidos da região norte vieram a Pe-
quim. Eles cantaram juntos a Salve Regina. O Irmão Charles ficou profundamente 
tocado por tudo. Contaram-lhe como tinham mantido contato um com o outro, 
apoiado a Igreja clandestina para manter a luz da fé vacilante e criado oportunida-
des para continuar como catequistas e professores dentro e fora da prisão.

Que grande alegria foi agradecer a todos, em nome do Instituto, por seu notá-
vel testemunho de fidelidade. Lágrimas foram derramadas.660

660  FMS Ecos, n. 5. Dezembro de 1988. p. 1.

65. Renovação  
de votos  
em presença  
do Irmão  
Charles Howard, 
Superior Geral. 
Shanghai,  
China (1998).

66. O Irmão  
Charles Howard, 
Superior Geral,  
em Roma, durante a 
canonização  
de São  Marcelino, 
em companhia  
dos Irmãos Cletus  
e Norbert, 
procedentes de 
Bejing (1999).
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O Irmão Charles fez extensas referências a esses irmãos. Por exemplo, a capa 
do primeiro número da FMS Mensagem em Fevereiro de 1987 trazia uma foto do 
Irmão Alexander, chinês, com o Superior Geral e o Papa João Paulo II; em 1993, 
um dos primeiros pontos de seu discurso de abertura do XIX Capítulo Geral foi a 
acolhida ao Irmão Norbert da China. Em suas Circulares e outras comunicações, 
ele se referiu com frequência às histórias dos irmãos chineses, ressaltando espe-
cialmente a sua fidelidade e seu humilde heroísmo.

... O exemplo da fidelidade de nossos irmãos na China é um testemunho no-
tável. Eles foram profetas da fidelidade para todos nós. Sua resposta à fidelidade 
de Deus e ao seu amor, ajuda-nos a ser também fiéis e a situar as nossas próprias 
dificuldades e problemas em uma perspectiva melhor. 661

Os mártires espanhóis

De longe, o maior número de irmãos mortos por sua fé foi na Espanha, quase 
todos eles antes e durante a Guerra Civil Espanhola na década de 1930. Suas mor-
tes foram brutais e trágicas. Esses homens foram os primeiros irmãos do Instituto 
a serem beatificados e seu heroísmo reconhecido pela Igreja como martírio. As 
complexidades políticas, eclesiais e sociais da Espanha naquela época, os tons e 
nuanças do bem e do mal, as ambivalências de propósito e as fontes mistas dos 
horrores que tanto feriram o país, tudo isso serve de debate para os historiado-
res. O que é inequivocamente nobre e terrivelmente triste são as mortes desses 
Pequenos Irmãos de Maria, que se envolveram em uma crise muito maior do que 
eles mesmos, mas que lhes custou suas vidas. Sua memória persiste de maneira 
pungente, tanto na Espanha como em todo o mundo Marista. A beatificação de 
quarenta e sete irmãos em Roma em 2007 e mais sessenta e oito (sessenta e seis 
irmãos e dois leigos) em Tarragona em 2013, foram importantes ocasiões para o 
Instituto recordar, se emocionar, comemorar e se inspirar.

O Irmão Seán e o Irmão Emili apresentaram os irmãos como modelos para a 
atual geração de Maristas:

Eles foram apresentados pela Igreja como “mártires da educação cristã da ju-
ventude.” Apesar da perseguição, esses homens fizeram todo o possível para per-
manecerem fieis às crianças e jovens confiados aos seus cuidados. Faríamos bem 
em apresentá-los como modelos de Missão Marista... Vamos honrá-los, imitando 
suas virtudes e seu zelo. Com Marcelino e todos os irmãos que nos precederam na 
vida marista, damos graças ao Senhor pela bênção dessas beatificações. Vamos, 
como Maria, reconhecer que Deus olhou para nós com favor e rezar para que o 

661  Ibid.
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nosso trabalho possa continuar a ser verda-
deiramente dele.662

Cada um dos irmãos tem sua própria 
história, uma fonte de inspiração. Entre os 
muitos testemunhos de gratidão e sentimen-
to pelo Irmão Bernardo, que foi assassinado 
e teve seu corpo profanado nas primeiras 
horas de 6 de outubro em 1934, temos este:

Um coração de apóstolo batia no peito 
do Irmão Bernardo. Onde quer que fosse, 
as iniciativas apostólicas aumentavam: co-
ros, associações de ex-alunos, grupos de 
ação católica, movimentos de jovens após-
tolos entre os alunos, portas abertas, entro-
nização de imagens do Sagrado Coração, 
vigílias de oração, círculos de estudo, con-
ferências culturais e religiosas, cursos para 
adultos, poupança para os filhos dos minei-
ros, bolsas de estudo, biblioteca itineran-
te, grupos de teatro, atividades folclóricas, 
visitas às famílias dos mineiros, visitas aos 
doentes, pastoral vocacional, acompanhamento dos jovens irmãos e todo o seu 
trabalho como diretor e como professor na escola. 

Nove horas de aulas por dia, ele escreveu a um de seus ex-alunos, horas que 
me parecem ser minutos, porque estou feliz por me encontrar com as crianças 
e tudo o que faço para elas parece-me tão pouco! Tudo o que descrevemos aqui 
amadureceu em uma intensa vida de intimidade com o Senhor e com a Boa Mãe, 
sem esquecer a mortificação e o cilício. Ele costumava dizer: Que bem posso fazer 
aos meus alunos se não sou o primeiro a viver o que lhes digo. 663

Os irmãos viveram anos sob ameaça de morte, mas permaneceram fiéis. Eles 
estavam bem conscientes dos perigos que enfrentavam. Três anos antes, como 
Provincial da então única Província da Espanha, o Irmão Laurentino havia escrito 
a seus irmãos a respeito da grave situação que enfrentavam e ofereceu-lhes enco-
rajamento. Entre o momento dessa carta e a noite de 8 de outubro de 1936, quan-
do ele e quarenta e cinco de seus irmãos, com idades entre 19 e 62 anos, foram 
sumariamente fuzilados nos cemitérios de Barcelona, mais de cem outros irmãos 
tinham perdido suas vidas. Todos eles devem ter lido estas palavras em 1933:

662  FMS Mensagem, n. 36. Setembro de 2007. p. 5;7.
663  Ibid. p. 26-27.

67. Cartaz anunciador da beatificação, 
celebrada em Tarragona (Espanha), 
de 66 Irmãos e 2 Leigos, martiriza-
dos na Espanha.
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... Você que diz a Deus todos os dias que o ama com todo o seu coração, com 
toda a sua alma e com todo o seu ser, bem, agora é hora de mostrar isso. Sim, 
agora, quando aqueles que perseveram em amá-lo são ridicularizados, abandona-
dos, difamados, privados dos seus legítimos direitos como cidadãos, insultados e 
transformados em alvos de uma perseguição satânica. Agora é a hora de mostrar 
o quão grande é a fidelidade que você jurou ao Senhor. Agora é o momento de 
provar que o seu desejo de sacrifício não é fantasia e pura ilusão. Talvez aque-
les que hoje mostram covardia e abandonam a boa causa, uma vez acreditaram 
que eram invencíveis ... O tempo está chegando quando vamos ver os valentes, 
aqueles para os quais não há nada que não possam dominar com a ajuda daquele 
que lhes dá a força, aqueles para os quais nada no mundo pode tirar sua paz, 
mas que se protegem atrás da muralha de Deus, dando a impressão de que suas 
almas estão cada vez mais fortes à medida que enfrentam as atuais dificuldades e 
preocupações.664

Em 2007, e novamente em 2013, foram produzidos consideráveis recursos 
para se recordar as histórias pessoais de cada um desses beatificados. Foi a opor-
tunidade de encontrar esses santos de 1930, entrar em suas vidas, tocar as espe-
ranças e os medos que devem ter sentido, sua resistência e sua humanidade. As 
498 beatificações de 2007, das quais os quarenta e sete Maristas faziam parte, 
foram realizadas em Roma. Isso permitiu que a Casa Geral fosse um local de aco-
lhida para os peregrinos que vieram para o evento. Estavam aí incluídos irmãos, 
famílias dos mártires, leigos, clérigos e estudantes maristas. O Irmão Carlos Alber-
to Rojas, que nessa ocasião estudava em Roma, comentou:

O período das beatificações foi um autêntico tempo de graça. O martírio de 
nossos irmãos fez-me sentir visivelmente a presença de Deus, e a internacionali-
dade do Instituto. Cantar e celebrar com mil pessoas vindas dos cinco continen-
tes... foi uma grande experiência de fé e comunidade ... A Casa era simplesmente 
uma festa: os cartazes com as imagens dos irmãos mártires e que pendiam da sua 
fachada, as bandeiras que tremulavam na entrada do primeiro andar, o corredor 
dos superiores gerais que abrigava a exposição sobre a vida e obra de cada um 
dos irmãos mártires, a sala Champagnat com as relíquias de Marcelino, a capela 
com o símbolo das lâmpadas, as sementes e a cruz... além, claro, de todos nós, 
leigos e irmãos!665

Seis anos mais tarde, no dia 13 de outubro de 2013, Tarragona foi o local esco-
lhido para a Missa de Beatificação dos 522 mártires que deram suas vidas em vá-
rias partes da Espanha. A escolha era significativa, pois foi lá que os primeiros már-
tires da Espanha do século III tinham morrido pela fé. Além disso, nada menos do 
que 147 dos novos Beatos eram de Tarragona. Os sessenta e oito Maristas foram 

664  FMS Mensagem, n. 36. Setembro de 2007. p. 37.
665  FMS Mensagem, n. 37. Março de 2008. p. 18.
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mortos em dezenove locais diferentes em todo o país.666 Novamente, a tristeza e a 
tragédia de suas mortes foram pungentemente recordadas, as memórias honradas 
e a perda de suas vidas lamentada. Mas, também, o seu martírio era motivo para 
iluminar uma nova vida. O slogan em 2007 tinha sido “Sementes de Vida”; desta 
vez esperava-se que os mártires, como “testemunhas da fé”, poderiam ajudar 
os Maristas de hoje a “reacenderem a chama” da visão marista herdada de São 
Marcelino:

Nossos queridos 68 novos Beatos, inspirados por Maria, seguidores de Cham-
pagnat, hoje nos interpelam, que vivemos na aurora do século XXI. É verdade 
que sua memória está longe no tempo, e talvez não compreendamos bem os 
processos de beatificação e canonização, porém, de fato, eles nos surpreendem 
com uma mensagem totalmente atual... Nas palavras de um dos tantos mártires 
da Igreja, São Tomás Morus, “a tradição não consiste em manter as cinzas, senão 
em transmitir a chama”; esta é, pois, a tarefa que nos corresponde hoje: passar às 
futuras gerações uma chama que não nos pertence e que, por nossa vez, recebe-
mos como um dom... O Cardeal Martini expressava magnificamente esse desejo 
– e certa frustração - numa entrevista concedida pouco antes de sua morte: “o Pe. 
Karl Rahner usava a imagem das brasas que se escondem sob as cinzas. Vejo na 
Igreja de hoje tantas cinzas em cima das brasas que frequentemente me assalta 
um sentido de impotência...”

A chegada do Papa Francisco foi como um sopro de ar fresco em meio a esse 
ambiente de impotência e frustração. Muitos sentem que é possível uma nova 
primavera eclesial, como a que se experimentou com a celebração do Concílio 
Vaticano II. De fato, o nome que escolheu como Papa nos remete à experiência 
de São Damião: Francisco, vai e repara minha casa que, como vês, está em ruínas. 
Em Marcelino Champagnat ardia esse mesmo desejo de renovar a Igreja, sob a 
inspiração de Maria. Herdeiros de Champagnat, somos convidados a participar 
plenamente nesse movimento de renovação pessoal e institucional, afastando as 
cinzas que ameaçam sufocar as brasas e impedem que aqueçam e incendeiem. 
Oxalá que o contato com as vidas das testemunhas da fé nos ajude a despertar e 
a avivar as brasas da fé que recebemos em nosso batismo. 

666  As causas desses homens foram acompanhadas pelo Instituto desde 1946 por alguns Vice-
Postuladores em várias dioceses dentro e fora da Espanha. Desde a época do Irmão Agustín Carazo 
como Postulador Geral, foram colocados juntos. A maior parte do meticuloso trabalho forense pre-
paratório exigido foi assumida pelo Irmão Gabriele Andreucci (Postulador Geral, 1989-2001) e na 
Espanha pelo Irmão Mariano Santamaría (há muito tempo trabalhando como Vice-Postulador para as 
causas espanholas). O Irmão Giovanni Maria Bigotto (Postulador Geral, 2001-2010) continuou esse 
trabalho e ficou responsável por escrever e publicar a maior parte dos detalhes biográficos de cada 
um dos mártires com a assistência do Irmão Antonio Martínez Estaún como Diretor de Comunicações. 
O Irmão Jorge Flores Aceves (Postulador Geral de 2011 até o presente) acompanhou as negociações 
finais com a Congregação para as Causas dos Santos e com as autoridades da Igreja em Madri. O 
trabalho segue com o Irmão Jorge com a positio super martyrio do último grupo de mártires Maristas 
nesse período: Irmão Eusebio e 58 outros irmãos. A essa causa será adicionada a do Irmão Lycarion, 
morto em 28 de julho de 1909. (Para maiores detalhes, cf. os artigos dos Irmãos Giovanni e Mariano 
in FMS Mensagem, n. 43. p,127-32.)
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Nossos mártires ... nos estimulam a dar nossa vida, e a ser testemunhas da 
experiência de Deus e do maravilhoso dom da comunidade. Humildemente, dis-
cretamente, daremos nossa contribuição a modelar essa Igreja de rosto mariano 
com a qual sonhamos.667

No dia anterior à grande missa em Tarragona, uma reunião familiar de cerca de seis-
centas pessoas teve lugar no colégio marista La Immaculada, perto da Basílica Sagrada 
Família em Barcelona. Os convidados foram recebidos com as seguintes palavras:

Reunimo-nos hoje para celebrar a vida, celebrar a fé, lembrar os nossos irmãos 
e leigos que deram suas vidas por Cristo e dar graças por seu testemunho. Estamos 
em comunhão, somos uma família e agradecemos ao Bom Deus porque os nossos 
mártires maristas são verdadeiras testemunhas da fé, que nos convidam a ser ge-
nerosos no nosso compromisso e serviço aos outros, e continuar a viver o carisma 
marista como um dom para a Igreja e para o mundo.668

Foram lidos os nomes das dezessete comunidades e de cada mártir. Com emo-
ção, uma família após a outra apresentava uma imagem do seu respectivo irmão, 
juntamente com a palma do martírio. Durante a celebração, o Irmão Emili tomou 
a palavra, centrando-se na fidelidade e no perdão como as qualidades que os Ma-
ristas de hoje poderiam aprender com esses novos santos maristas:

É fácil imaginar o terrível impacto que significou para todos – famílias e Insti-
tuto Marista – o assassinato desses 68 homens, cujas idades oscilavam entre 19 e 
63 anos (dois terços deles tinham menos de 40 anos...). Hoje, muitos anos depois 
desses trágicos acontecimentos, reencontramo-nos, convocados pela qualidade 
de suas vidas e por nossa fé comum no Deus da vida. O que podemos levar des-
sas celebrações? O que significa hoje, à luz da fé, o sacrifício de nossos mártires? 
Não é fácil encontrar as razões pelas quais nossos mártires foram assassinados, 
considerada a complexidade do momento histórico em que viviam. Mas, ao invés, 
é muito fácil adivinhar os motivos pelos quais deram, generosamente, sua vida. 
Discípulos de Jesus que ensinara: “Ninguém me tira a vida; eu a dou por minha 
própria vontade” (Jo 10,18), eles tinham entregado sua vida, muito antes que 
lhes fosse arrebatada. Sua morte significou um ato de continuidade na vida que 
ofereciam, generosamente, dia após dia. Eles tinham decidido levar a sério a men-
sagem de Jesus...: pobreza em espírito, mansidão, sede de justiça, misericórdia, 
pureza de coração, paz, perdão... Trataram de ser fiéis a esses valores, durante a 
vida e, coerentemente, fizeram-no também em situações extremas, quando foram 
obrigados a fazer opções. Sim, foram fieis até o fim. E através de sua fidelidade, as 
vítimas triunfaram dos seus verdugos:estes lhes tiraram a vida, mas não puderam 
impedir-lhes de ser coerentes com a vida que tinham abraçado livremente. 

Quando lemos o relato do martírio de nossos Irmãos, surpreende a violência 
exercida sobre pessoas indefesas e pacíficas, cuja vida estava a serviço dos demais. 

667  FMS Mensagem, n. 43. Dezembro de 2013, p. 3.
668  Do relato do Irmão Lluís Serra, ibid. p. 113-116.
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A história da humanidade oferece-nos, de vez em quando, amostras de quão 
cruéis podem ser as pessoas. E, no entanto, nesses mesmos momentos, como 
réplica à violência por parte de quem a sofre, vemos florescer também a parte me-
lhor do coração humano. É comovedor lembrar as palavras de perdão nos lábios 
de nossos mártires, a exemplo de Jesus que, na cruz, suplica ao Pai: Perdoai-lhes, 
porque não sabem o que fazem. Quando se responde à violência com mais vio-
lência, entra-se num círculo vicioso que, irremediavelmente, leva à destruição. O 
perdão, ao contrário, contém em si a força para quebrar esse círculo destrutivo e 
abrir espaços para a reconciliação. Fidelidade e perdão, duas atitudes vitais que 
podem converter todas as pessoas de boa vontade em semente e fermento de um 
mundo melhor: seremos capazes de incorporá-las em nossa própria vida?669

Fidelidade e testemunho da era moderna

As mortes violentas dos irmãos na Espanha e os ataques destrutivos às escolas 
maristas por grupos hostis aos propósitos do Instituto ocorreram apenas vinte anos 
depois de mais de 150 irmãos terem morrido como soldados na Primeira Guerra 
Mundial (de um total de 1037 que foram recrutados para servir seus respectivos 
países). Na França, a secularização dos primeiros anos do século havia dizima-
do o trabalho do Instituto naquele país. Na Alemanha, na década de 1930, a 
reconstrução da educação Marista foi novamente prejudicada; as escolas foram 
fechadas670 e os irmãos morreriam na Europa, na Ásia e na Oceania na trágica 
década de guerra que estava por vir.671 Na Nigéria, durante a Guerra de Biafra 
(1967-1970), os irmãos ficaram no centro de uma guerra cruel e uma necessidade 
de reorientar suas vidas e seu trabalho para atender às necessidades críticas de 
feridos e deslocados.672 

669  Irmão Emili Turú, in ibid. p. 121-23.
670  Não apenas na Alemanha, mas também em fundações promovidas pelos irmãos alemães na 

Polônia, Dinamarca, Hungria e Áustria. 
671  O Irmão Augustin Hendlemeier, em sua história do centenário dos Irmãos Maristas na Alema-

nha (1914-2014), oferece detalhes sobre o número de irmãos da Alemanha e de outros lugares recru-
tados pelo serviço militar ou mortos sob custódia nas duas Guerras Mundiais e o tremendo impacto 
que isso teve no trabalho do Instituto. Cf. também Cadernos Maristas, 33 (2015) para uma pesquisa 
sobre irmãos nessas guerras. 

672  Um estado de guerra civil se instalou na Nigéria a partir de julho 1967 até janeiro de 1970, 
quando a parte sudeste do país (em grande parte pessoas da etnia Igbo) separou-se para fundar a Re-
pública de Biafra. Os irmãos estavam geograficamente divididos. O Irmão irlandês Francis McGovern, 
Superior do Setor, nomeou os Irmãos Alban Okoye e Clemente Okere como Visitadores para cada um 
dos dois grupos. No juvenato e no noviciado em Uturu, no território de Biafra, o Irmão Frank organi-
zou-se para que os irmãos acolhessem os refugiados. Este foi o início do que se tornou o Centro de 
Reabilitação de Hopeville. Originalmente focando o seu trabalho sobre as vítimas do conflito - ofere-
cendo próteses aos amputados, trabalhando com os paraplégicos, ensinando e auxiliando no processo 
de reconciliação e reconstrução do pós-guerra - Hopeville continuou a trabalhar com os jovens em 
suas necessidades físicas, materiais e emocionais. (Irmão Christian Mbam, comunicação pessoal com 
o autor, 05 de maio de 2015.)
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Este tipo de provações se-
ria algo recorrente no século 
XX e continuaria no sécu-
lo XXI: irmãos em situação 
de risco extremo, ameaça e 
conflito. Perto do final da dé-
cada de 1980, alguns países 
latino-americanos estavam 
se libertando dos governos 
militares (que apresentavam 
resultados contraditórios 
para a segurança das obras 
da Igreja) ou sendo subme-
tidos a agitações civis, como 
Chile, Brasil, Bolívia, Argen-
tina e Uruguai. El Salvador e 
Guatemala também viveram 
isso na década de 1990, in-
cluindo o trágico assassinato 
do Irmão Moisés Cisneros 
em 29 de abril de 1991. Era 
um simples dia letivo para a 
Escuela Marista no bairro pobre de Santa Isabel na Cidade da Guatemala. Com 
idade de apenas 45 anos e diretor da escola, o Irmão Moisés havia liderado um 
projeto para dar oportunidade aos jovens mais necessitados.673 A agitação civil se 
instalara em outros países, como a Colômbia, Paraguai e Haiti. Em outras partes 
do mundo, as guerras e os conflitos étnicos ou políticos cresciam em intensidade. 
Por exemplo, em 1989, a guerra civil eclodiu em Bougainville quando uma milí-
cia separatista envolveu-se em uma guerra prolongada contra o governo nacional 
de Papua Nova Guiné. A escola Marista que florescia em Kieta teve de fechar e 
nunca mais foi reaberta. Os irmãos - locais e australianos - fugiram ou se escon-
deram. Após a agitação civil, resolvida no final de 1990, os irmãos fundaram um 
centro em Mabiri para pessoas cuja educação fora interrompida pela guerra. Ou-
tros irmãos se dedicaram ao trabalho de reconciliação.674

No Oriente Médio, o trabalho dos irmãos na Síria e no Líbano foi interrompido 
nos anos 70 e 80, tendo que fechar a escola em Rmaileh, nos arredores de Sidon 
no Sul do Líbano, para não voltar mais a abrir. Ao final da primeira década dos 
anos 2000, a situação na Síria havia novamente se deteriorado muito e o país di-
lacerado por facções diferentes. Os irmãos em Alepo encontravam-se em situação 
de extremo perigo e privação. Sua decisão foi permanecer para manter a esperan-

673  FMS Ecos, n. 12, junho de 1991.
674  Entrevistas do autor com os Irmãos Ken McDonald e Jeffrey Crowe, (29 de setembro e 9 de 

setembro de 2015).
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ça nas pessoas em circunstâncias desesperadoras. Em uma era de mídia social e 
comunicação baseada na internet, o Irmão Georges Sabe pôde usar o facebook 
e o website do Instituto para convidar todo o mundo marista a se solidarizar com 
o grupo que passou a ser conhecido como Les Maristes Bleus (Maristas azuis).675 
Suas “Cartas de Alepo” regulares, com imagens e vídeos, inspiraram o mundo 
marista. Maristas - irmãos, leigos, estudantes e jovens - nas escolas e comuni-
dades dos cinco continentes, puderam tomar consciência de sua situação. Além 
de assistência material oferecida ao grupo, coordenada pela FMSI e do incentivo 
por meio de mensagens e oração, foram eles que, por sua fidelidade e heroísmo 
silencioso, deram infinitamente mais aos seus companheiros maristas. Em 2012, 
o Irmão Georges assim escreveu:

O horror nos cerca por todos os lados: toda forma de violência, desgraça, 
insegurança, miséria, pobreza e, sobretudo, um futuro incerto. Decidimos, então, 
escolher a vida ante a cultura da morte... ser semeadores de esperança ante o 
desespero... centrar nossa vida pessoal e comunitária na paz.676

Os mais de cinquenta voluntários - cristãos e muçulmanos - que trabalhavam 
ao lado dos irmãos deram significado contemporâneo e poderoso para o que 
significava ser “Marista”. Três anos mais tarde, com a situação se deteriorando, 
o Irmão Georges escreveu em sua vigésima quarta carta para os Maristas do 
mundo:

Nesta manhã faz frio em Alepo, um frio quase glacial, e não podemos nos 
aquecer por falta de combustível... Estamos completamente privados de eletrici-
dade há mais de 5 dias. Menos mal que a água, racionada, voltou depois de uma 
privação de várias semanas...

Na tarde de ontem, A.H., um menino de 9 anos, veio à nossa casa. Deve ter 
demorado mais de uma hora para chegar. É o 10º filho de uma família com 12 
crianças. Queria pão. Sua mãe o enviara para que nós o conseguíssemos para ele. 
Não parava de dizer: “Espero não voltar com as mãos vazias”. Pois não voltará. 
Que volte feliz. 

Em 20 de novembro, o mundo inteiro comemorou o dia internacional dos di-
reitos das crianças. As crianças de Alepo, como muitas crianças do mundo, sofrem 
as atrocidades da guerra no momento em que os grandes deste mundo buscam 
seus próprios interesses. Que dizer? Que fazer? Como apoiar tantas meninas e 
tantos meninos na miséria? Como dar a essas crianças um apoio psicológico, hu-
mano e espiritual que lhes permita viver plenamente sua infância? 

Optamos por garantir uma educação de qualidade, uma educação segundo a 
mais pura tradição marista, uma educação que, de acordo com o desejo do nosso 

675  Cf. Notícias Maristas, n. 222 17. Agosto de 2012.
676  Notícias Maristas, n. 213. 5 de junho de 2012.
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fundador São Marcelino Champagnat, ajude a criar “pessoas de fé e honrados 
cidadãos”. 677 

Em sua mensagem de Natal de 2012, o Irmão Emili deu o seu testemunho 
sobre esses homens e mulheres:

[É] uma aprendizagem como aquela que estão fazendo os 3 Irmãos de nossa 
comunidade de Alepo (Síria), a uns 600 km de Belém. Há vários meses, a popu-
lação civil dessa antiquíssima cidade se encontra imersa numa situação de gran-
de violência: luta armada, bombardeios, escassez de recursos... É surpreendente 
como também ali, em circunstâncias tão adversas, a admiração pode aflorar. Com 
efeito, brota profunda admiração ante situações que se originam, de modo ines-
perado: um grupo de leigos e leigas maristas que, desafiando o medo, dão seu 
tempo e suas habilidades para estar junto às vítimas mais vulneráveis, sem distin-
ção de culturas ou religiões; a colaboração de voluntários/as muçulmanos/as que 
se unem aos “Maristas azuis”; o sorriso espontâneo das crianças, ao menos por 
algumas horas; a rede de solidariedade tecida, tanto em nível local como em nível 
internacional... Sim, a esperança é possível. Ainda que tudo pareça indicar que 
a violência e a morte têm a última palavra, a “pequena esperança”, como a de-
nomina Péguy, obstina-se em permanecer firme no coração das pessoas simples.

677  Carta de Alepo, n. 24, 9 de dezembro de 2015.  
www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3810#sthash.AJL2sRGb.dpuf. Acessada em 10 de dezembro 
de 2015.

70. Maristas azuis de Alepo.
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Como podemos continuar a apoiar a esperança de nossos irmãos e irmãs em 
Alepo? Convido-os a colocar uma vela, nos dias 18 a 25 de dezembro, em algum 
lugar privilegiado da comunidade ou da família, e acendê-la, diariamente, por 
algum tempo, como símbolo de nossa comunhão com eles, através do afeto e da 
oração. Gregório de Nissa, cristão que viveu no final do século IV nessa mesma 
região do Oriente Médio, deixou escrito que “os conceitos criam ídolos; só o as-
sombro conhece”. Sim, os conceitos criam ídolos e, amiúde, mal-entendidos e até 
guerras. Somente o assombro é capaz de penetrar a realidade, tal como aparece 
a nossos olhos, e abraçar a felicidade de uma vida plena, mesmo em meio a con-
dições as mais adversas.678 

Em muitos países da África pós-colonial, a instabilidade étnica e política tam-
bém era uma realidade contínua que muitas vezes impactou as obras dos irmãos. 
Em mais de metade dos vinte e um países da África e Madagascar em que o Instituto 
tinha obras, os irmãos encontraram-se em situações perigosas que exigiam deles a 
procura de refúgio, mudança ou fechamento de instituições. Em vários momentos 
durante os anos 80 e 90, por exemplo, em Angola, Moçambique e Libéria, foi esse 
o caso, como o foi na década de 2000 na Costa do Marfim, República Centro 
Africana e República Democrática do Congo. Um grupo de noviços que tinham 
começado o seu noviciado em Nyangezi, Zaire (agora República Democrática do 
Congo) foram forçados a se mudar duas vezes em 1996, primeiro para Bangui, na 
República Centro Africana, depois para Obala, em Camarões (os noviços do primei-
ro ano) e para a França (os noviços do segundo ano). O último grupo de sete irmãos 
faria sua primeira profissão, com destaque histórico, na capela de Notre Dame de 
l›Hermitage diante do Superior Geral, o Irmão Benito, em junho de 1997.

678  www.champagnat.org/400.php?a=6&n=2618. Acessado em 9 de novembro de 2015.
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No norte do continente, na Argélia, ocorreria a primeira de onze mortes vio-
lentas de irmãos no espaço de apenas alguns anos. O Irmão Henri Vergès teve a 
oportunidade em 1969 de se tornar missionário na África depois de muitos anos 
como professor e diretor na França. A nacionalização das escolas na Argélia, em 
1976, impediu que continuasse como diretor do Collège Saint-Bonaventure, em 
Argel. Após doze anos de ensino em uma escola do governo no sul do país, cinco 
deles vivendo por conta própria, aceitou de bom grado o convite para voltar a Ar-
gel para participar da reabertura da biblioteca da igreja local dos Padres Brancos 
na zona da Casbah . 

... (Ele) orientou todo o seu dinamismo catalão, a sua fé ardente na juventude, 
a sua rica experiência na aprendizagem, o seu amor pela cultura árabe e do seu 
país de adoção, para tornar esse novo local de apostolado um centro atraente e 
acolhedor para os jovens, uma ajuda eficaz para os seus estudos, um lugar de diá-
logo e liberdade ... Em Argel, Henri atingiu o auge da sua vocação como professor 
marista ... sua vida, sua ação e sua morte nos desafiam.679

Com uma revolta islâmica mergulhando a Argélia em uma guerra civil desde 
1991, ironicamente no mesmo ano em que o Instituto comemorou o seu cente-
nário no país, em 1994 o conflito atingiu o auge. Várias facções rebeldes estavam 
ativas, sendo uma das mais extremadas o Grupo Islâmico Armado, que brutalmen-
te assassinou o Irmão Henri e a Irmã Assuncionista, Paul-Hélène, em sua bibliote-
ca na manhã de domingo de 8 de maio de 1994. Junto com outros, martirizados 
por sua fé durante este período trágico da história da Argélia, a causa de beatifica-
ção do Irmão Henri foi introduzida. Sua vida e sua morte têm sido fonte de muita 
inspiração entre os Maristas, mais especialmente na França.680

Dois anos antes, em um ambiente muito mais otimista, um grupo representati-
vo de irmãos africanos se reuniu em Nairóbi com o Irmão Charles e vários Conse-
lheiros Gerais para o primeiro Congresso da África Marista. O tema do encontro 
foi “Irmão Marista na África Hoje.” Durante os anos 80, a primeira geração de 
líderes africanos tinha começado a assumir a responsabilidade pelas instituições 
e distritos administrativos,681 sendo tal reunião muito oportuna. Isso resultou em 
uma afirmação significativa de identidade, do que significava ser “marista e afri-
cano” e do jeito como a vida marista poderia ser inculturada no contexto africano 
contemporâneo.682 Os irmãos assumiram suas prioridades na missão e os desafios 

679  Irmão Michel Voute (que estava com o Irmão Henri na comunidade em Alger na época de sua 
morte), in FMS Mensagem, n. 15, outubro de 1994. p. 5.

680  Ver, por exemplo, o livro de Robert Masson, Henri Vergès, un Chrétien dans la maison de 
l’Islam (2005), o livro Du Capcir à la Casbah (1996) e Prier 15 Jours avec Henri Vergès (2008), do 
Irmão Alain Delorme e a curta biografia no livreto Modelos de Santidade Marista (2008) do Irmão 
Giovanni Bigotto.

681  Irmão Eugène Kabanguka (CG), em entrevista gravada com o autor, 5 de julho de 2015.
682  Irmão Théoneste Kalisa in FMS Mensagem, n. 12, novembro de 1992. O Congresso durou de 

16 a 21 de agosto de 1992.
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que os conduziriam ao próximo século. Em um curto espaço de tempo muitos 
deles enfrentariam o desafio de uma realidade totalmente diferente e trágica.

As profundas e agitadas tensões e rivalidades, muitas vezes com um aspec-
to étnico ou tribal para eles, eram na verdade mais complexas em suas origens 
sociais e políticas, 683 que tinham começado a entrar em erupção na região dos 
Grandes Lagos com mais intensidade em 1990. Em 1991, no Zaire - especialmen-
te ao redor de Kinshasa - os irmãos enfrentaram um perigo considerável com os 
elementos de oposição ao regime do Presidente Mobutu que saqueavam a região. 
Na vizinha Ruanda, com a invasão da Frente Patriótica Ruandesa em outubro do 
ano anterior, um estado de guerra civil tomou conta desse país. Um acordo em 
relação à partilha do poder, firmado em 1993, foi interrompido pela derrubada 
do avião que levava o presidente Juvenal Habyarimana em abril do ano seguinte, 
desencadeando o que foi logo conhecido como o “genocídio ruandês”. Entre as 
oitocentas mil pessoas que se estimou terem sido mortas no espaço de poucos 
meses, havia quatro irmãos maristas, assim como muitos professores e alunos ma-
ristas e membros das famílias dos irmãos ruandeses.684 O primeiro a ser morto foi 
um admirável irmão ruandês que tinha sido Provincial, Superior de Distrito, Mes-
tre de Escolásticos, Mestre de Postulantes, diretor de escola e membro da equipe 
de coordenação do programa de renovação em Roma. O Irmão Etienne Rwesa 
(com idade de 52 anos) foi morto em 22 de abril de 1994, no Burundi, quando 
fugia de Ruanda. Sua morte foi seguida pouco depois pelo assassinato dos Irmãos 
Fabien Bisengimana (45 anos), Gaspard Gatali (24) e Canisius Nyilinkindi (36), 
todos mortos em Byimana onde eram professores.

Em meados do ano, havia cada vez mais preocupação com o bem-estar dos ir-
mãos que ainda estavam em Ruanda. Em um esforço para garantir a segurança dos 
irmãos em Save, o Irmão Chris Mannion, conselheiro geral ( 43 anos de idade) voou 

de Roma para Burundi no final de ju-
nho e se dirigiu a Ruanda. Foi uma via-
gem que ele e o Conselho Geral sabiam 
que seria muito arriscada, mas o Irmão 
Chris estava bastante determinado a fa-
zer todo o possível para socorrer seus 
coirmãos. Depois de percorrer 160 qui-
lômetros através da zona de guerra em 
um comboio, sob a proteção das tro-
pas francesas, foi na periferia de Save, 
a uma curta distância de seu objetivo, 
que ele e o Irmão Joseph Rushigajiki 
(41 anos) foram assassinados. Na con-

683  Irmão Eugène Kabanguka, entrevista idem. 
684  FMS Mensagem, n. 20, julho de 1996.
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fusão daquelas semanas, seu destino não era bem conhecido. Havia esperança de 
que ao menos um deles estivesse vivo. Apesar dos esforços do Conselho Geral, espe-
cialmente dos Irmãos Benito e Seán para descobrir as circunstâncias exatas de suas 
mortes, elas não eram muito claras. Um corpo carbonizado foi recuperado, mas não 
se sabia de quem era. A morte violenta de um Conselheiro Geral, é claro, causou um 
forte impacto sobre o próprio Conselho Geral e em todo o Instituto. Ele será sempre 
lembrado por sua paixão, afabilidade, generosidade e a força de sua convicção. Um 
destaque especial do seu diário pessoal foi compartilhado com os irmãos:

Estou cada vez mais convencido de que não é a duração da vida que é impor-
tante, mas a paixão e o compromisso com os quais você a vive ... Eu devo viver 
esse dom da vida agora sem me preocupar com o que vai ser depois ... Se eu não 
fizer isso, então qual será o propósito da encarnação? 685

O Instituto se uniu em oração e apoio material aos seus confrades.686 O Su-
perior do Distrito de Ruanda, Irmão Spiridion Ndanga, mais tarde expressou sua 
gratidão em uma carta aberta:

Vocês estavam lá para nos apoiar e encorajar. Nós nunca nos sentimos sós. O 
Instituto é uma família e nós nos apoiamos mutuamente. Obrigado.687

Feridos em seus corações pelo horror acontecido, mas encorajados por esse apoio 
tangível e o sacrifício das vidas de seus irmãos, os irmãos ruandeses procuraram se 
reagrupar e decidir como e onde eles melhor poderiam ser irmãos maristas em seu 
país nesse momento de necessidade especial e como o seu trabalho anterior pode-
ria ser retomado. Não era uma questão simples. As feridas eram profundas, a perda 
foi muito sentida. Alguns irmãos deixaram o Instituto. Alguns não se conformavam 
com o que acontecera ou não perdoavam aqueles que foram cúmplices. A maioria 
precisava de aconselhamento pelo trauma sofrido.688 Quase todos, no entanto, foram 
capazes de se reunir em Nairóbi, em agosto, com os Irmãos Benito e Luis, na primei-
ra das três assembleias dos irmãos do Distrito que o Superior Geral convocou nos 
dois anos seguintes para reconstruir o seu espírito de família e se reconciliar entre 
si.689 Eles resolveram então trabalhar com a juventude de Ruanda, tanto internamente 
como nos campos de refugiados existentes ao longo da fronteira do Zaire (agora Re-
pública Democrática do Congo). Nesse momento, havia vinte e um irmãos ruande-
ses e seis irmãos estrangeiros trabalhando em Ruanda em dois internatos e um centro 
de formação. Além disso, seis irmãos foram trabalhar no campo de refugiados de 
Nyamirangwe, no Zaire, estabelecendo-se em condições modestas na propriedade 

685  FMS Mensagem, n. 15, outubro de 1994, p. 12.
686  Em 1995 já se havia conseguido, em todo o mundo Marista, 840.000 dólares destinados a 

Ruanda. FMS Mensagem, 20 de julho de 1996. 
687  Carta para o Instituto, in FMS Mensagem, n. 20, julho, p. 36.
688  Irmão Jeffrey Crowe, entrevista idem.
689  Ibid.
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da igreja em Bugobe, a três quilômetros de distância. O seu trabalho era dedicado à 
formação de alunos do ensino primário e secundário e em várias iniciativas sociais 
e administrativas com os refugiados. Infelizmente, no segundo semestre de 1995, 
passou a ser muito arriscado continuar. Os irmãos ruandeses precisaram se retirar e 
um convite foi enviado ao Instituto para que seu trabalho fosse realizado por irmãos 
de outras Províncias. Enquanto isso, em outras regiões do Zaire -- em Bobandana, 
Goma, Bukavu, Nyangezi e Kinsangani -- os irmãos viviam sob ameaça. Era uma 
situação de muita insegurança. 

Essa volatilidade não impediu muitos voluntários a seguir em frente. Os qua-
tro irmãos escolhidos em 1995 para ir a Bugobe eram das Províncias do Chile, 
Zaire-Madrid e Costa do Marfim-Bética. Recebidos em Roma pelo Irmão Benito, 
os Irmãos Miguel Ángel Isla (52 nos), Servando Mayor (43), Fernando de la Fuen-
te (51) e Julio Rodríguez (39) mudaram-se para iniciar o seu trabalho entre os 
refugiados ruandeses. No mês de outubro seguinte, a situação tornou-se bastan-
te delicada. Rumores de um ataque iminente contra o acampamento cresciam. 
Os irmãos estavam bem conscientes dos perigos que enfrentavam. Sua resposta 
aos convites freqüentes do Irmão Benito e do Irmão Jeffrey Crowe para se retirar 
de lá, 690 foi: “Não podemos abandonar aqueles que já são abandonados por 

690  Após a morte do Irmão Chris Mannion, o Irmão Benito pediu ao Irmão Jeffrey Crowe (CG) 
para assumir a função de delegado do Superior Geral para acompanhar os irmãos da região. Foi uma 
responsabilidade que exigiu sua presença com frequência na África, enfrentando com isso situações 
perigosas.

74. Irmão Servando Mayor com refugiados. Bugobe (1996).
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todos. Se vocês estivessem aqui, fariam o mesmo. Decidimos ficar, se vocês nos 
permitirem.” 691 A partir de 23 de outubro, mantiveram contato telefônico diá-
rio com os Irmãos Benito e Jeffrey. No dia em que foram assassinados, o Irmão 
Benito havia falado duas vezes com o Irmão Servando. Ele estava, observou 
o Superior Geral, “muito calmo, cheio de fé, seguro da decisão tomada e dos 
riscos que corriam.”692 Servando tinha dito a Benito que “todo mundo já deixa-
ra o campo de Nyamirangwe. Nós estamos sozinhos aqui. Estamos esperando 
um ataque a qualquer momento. Se não ligarmos de novo esta noite, será um 
mau sinal.”693 Eles não ligaram. Aparentemente foram baleados por um grupo 
de homens armados que ocuparam a sua casa durante alguns dias.694 Os quatro 
corpos foram recuperados duas semanas mais tarde e enterrados na propriedade 
dos irmãos em Nyangezi.

O Irmão Jeffrey fez a seguinte reflexão sobre a vida e morte dos quatro coir-
mãos maristas que ele conhecia tão bem:

Esses quatro irmãos eram excepcionais, embora absolutamente normais. A roti-
na diária de servir os refugiados era exaustiva e muitas as frustrações. Suas alegrias 
eram simples e imediatas: os sorrisos e expressões de gratidão que recebiam das 
mães no final da sua tarefa de cuidar de crianças desnutridas, os momentos de 
felicidade compartilhados com os milhares de pequeninos sobreviventes um dia 
após o outro, as pequenas vitórias para conseguir um pouco mais de justiça e cui-
dado junto às várias autoridades. Eles compartilharam a incerteza, a preocupação, 
o medo e a frustração dos refugiados, mas não os seus sistemas políticos, seu ódio 
e desejo de um retorno a Ruanda pela força.

Eles não tinham ilusões quanto à sua capacidade de influenciar o pensa-
mento político de pessoas em tais circunstâncias, construído por gerações de 
discórdia tribal em Ruanda. Na verdade, esse era um aspecto do sofrimento 
dos irmãos: estavam limitados a simplesmente ficar junto com um povo sofrido, 
embora impossibilitados de resolver as causas subjacentes de seu sofrimento, 
sendo homens de fé, esperança e amor na hora mais tenebrosa desse povo. 
Eles não escolheram a morte, mas junto a milhares de pessoas a quem vieram 
servir, morreram como vítimas de um capítulo vergonhoso e perverso da história 
humana. Sua experiência é uma definição de fraternidade, mais convincente do 
que qualquer texto.695

691  Citado pelo Irmão Benito, in FMS Mensagem, n. 21. Dezembro de 1996. p. 6.
692  Ibid.
693  Ibid.
694  Não foi determinado se eram militantes Interhamwe ou soldados do governo de Ruanda.
695  Irmão Jeffrey Crowe, citado na Circular do Irmão Benito, Fidelidade à missão em situações de 

crises sociais. p. 94-95.
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Os problemas na África continuariam na 
RDC durante os sete anos seguintes696 e, mais 
tarde, em outros países até os dias atuais. Cada 
lugar podia testemunhar a presença dos irmãos, 
a orientação corajosa de suas escolas, com fide-
lidade e criatividade, fundando novos estabele-
cimentos e trabalhando com jovens de diversas 
maneiras, dando-lhes esperança e oportunida-
des, levando-os a ser bons cristãos e bons cida-
dãos. Para dar ao Instituto alguma perspectiva 
quanto ao desafio de participar da missão de 
Deus em situações de risco, o Irmão Benito, em 
sua Circular de 1998, convidou todos os irmãos 
a considerar sua missão como irmãos Maristas 
de um ponto de vista evangélico. Na verdade, 
era apenas «à luz da fé» que as mortes dos onze 
irmãos na África, ou a vida de outros religiosos, 
poderiam ser compreendidas, escreveu ele.697 

Ele lembrou para eles o ensino de Bonhoeffer: “Viver para os outros é a única ma-
neira de vivenciarmos a transcendência”.698 Ao final, disse o Irmão Benito a seus 
irmãos, deve-se retornar à cruz:

A opção que nossos mártires fizeram por Jesus está vinculada à cruz do amor 
que torna vulnerável e expõe as pessoas ao sofrimento; está unida ao anúncio do 
Deus de amor entre os últimos e esquecidos. Desperta a hostilidade e o desprezo 
dos poderosos; está ligada à esperança e à vida e provoca a oposição dos adora-
dores do poder e da morte.

Só a partir da perspectiva de Jesus é possível compreender a fecundidade da 
cruz, o sentido do martírio. Destruição, morte, ausência, perda são transforma-
dos em ganho, presença, vida, plenitude. “Quem não tem uma causa pela qual 
morrer não tem motivo para viver”, disse Martin Luther King. A morte de nossos 
irmãos é a confirmação do fato de que assumir a cruz com Jesus é inseparável do 
discipulado. Suas mortes tornam transparente o mistério da cruz, manifestação 
do amor e da compaixão de Cristo para o mundo, especialmente para os mais 
fracos e pequenos.

696  Ver, por exemplo, o relato do Irmão Giorgio Bigotto in FMS Ecos, n. 26, fevereiro de 1997, 
referente à violência em Goma e arredores, de onde os irmãos (incluindo o Irmão Jeffrey) tiveram a 
sorte de escapar com vida.

697  Irmão Benito Arbués, Fidelidade à missão em situações de crises sociais, n. 22.
698  Ibid.

75. Irmão Henri Vergès, assassinado 
em Argel, Argélia (1994).
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... Só a luz que brota da cruz pode nos ensinar a dizer, em face desses horro-
res: “Teus caminhos são santos”.699

O Irmão Benito estava orientando os irmãos de sua época com as mesmas 
intuições espirituais que seu antecessor, o Irmão Francisco, tinha usado em sua 
marcante Circular sobre a essência do que significa ser Irmão. Era somente com 
o “espírito de fé” que a vida de um irmão poderia ter significado e propósito, 
escreveu o discípulo mais próximo do Fundador. E esse espírito nos leva certa e 
inevitavelmente à cruz. A consistência da intuição usada pelos Irmãos Benito e 
Francisco para o que está no coração da espiritualidade Marista é notável.

[O espírito de fé] é ... pensar, falar e agir de acordo com o Evangelho ... Não 
significa simplesmente uma prática piedosa ... mas a doutrina da salvação essen-
cial para ser discípulo de Jesus Cristo. O espírito de fé é entender adequadamente 
essas palavras de nosso Salvador: “Quem quiser vir após mim, negue-se a si mes-
mo, tome a sua cruz e me siga” (Lucas 9, 23). ... É a conformação de nossos pen-
samentos, nossos julgamentos e nossas ações com os pensamentos, julgamentos 
e ações de nosso Senhor.

Na ausência dessa fé viva e ativa, seríamos como um ser humano privado de 
alimentos, mal capaz de se mover, sem força ou coragem para fazer o bem, sem 
ajuda ou defesa contra o pecado, sem fervor ou constância ...

O cristão está ... rodeado e impregnado da santidade e da majestade de Deus: 
sua providência ... seu poder ... sua bondade e sua misericórdia ... sua justiça ... 
sua vontade ... “pois nele vivemos, e nos movemos, e existimos” (At 27, 28) ... 
Não podemos dizer que os verdadeiros religiosos são tão raros como os verda-
deiros cristãos? ... Onde entre nós estão os verdadeiramente pobres em espírito, 
verdadeiramente humildes de coração, os verdadeiros amantes da Cruz de Jesus 
Cristo? 700

A espiritualidade legada ao Instituto pelo carisma de Marcelino Champagnat 
-- que está profundamente enraizada no mistério pascal do Evangelho e vivida de 
uma maneira destacadamente Marista -- continuou a ser recontextualizada auten-
ticamente em situações que teriam superado a imaginação do Irmão Francisco e da 
comunidade fundadora. Em nenhuma circunstância seria tal integridade renovada 
e animada mais poderosamente do que pelo sangue dos mártires maristas. 

699  Ibid. n. 27-28.
700  Circulares dos Superiores gerais. Vol.II. 15 de dezembro de 1848. Passim.
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A Canonização do Fundador

A tão aguardada cano-
nização de São Marcelino, 
no domingo dia 18 de abril 
de 1999, foi fruto de um 
processo que tinha sido re-
lançado pelo Irmão Char-
les Howard701 e perseguido 
com diligência e habilida-
de, inicialmente pelo Irmão 
Agustín Carazo e, especial-
mente, pelo Irmão Gabriele 
Andreucci. Notícias em 1997 
de que a cura milagrosa do 
Irmão Heriberto Weber Nel-
lesson no Uruguai, em 1976, 
tinha sido reconhecida pela 
Congregação para as Causas dos Santos foi recebida com grande alegria em todo 
o mundo. Em 1998, uma Comissão foi formada para planejar as celebrações702 
e um tema escolhido: Um Coração sem Fronteiras. O Irmão Seán foi convidado 
a escrever uma nova e curta biografia e a enorme tarefa de organizar um evento 
global foi iniciada. Era importante para os organizadores que o evento da canoni-
zação não ficasse reduzido a uma série de celebrações, mas que fosse um meio 
para trazer os maristas de hoje a um encontro com o carisma do Fundador e uma 
ocasião para construir um forte senso de identidade e família marista. 703 Fazia me-
nos de dez anos da realização do “Ano Champagnat” de 1989-1990, mas havia 
um objetivo visivelmente diferente para a forma como o evento seria marcado: 
enquanto o Ano Champagnat tinha sido um evento principalmente dos irmãos, a 
canonização atingia um grupo muito maior de pessoas que agora se identificavam 
com a espiritualidade de Marcelino. As três edições consecutivas de FMS Mensa-
gem publicadas sobre os temas da canonização tratavam não apenas da maneira 
como o mundo marista tinha celebrado o evento, mas também como a vida e a 
missão maristas estavam sendo expressas de um modo novo e contemporâneo, e 
especialmente como os Maristas procuravam os “Montagnes de hoje”.704

701  Um ponto fortemente destacado ao autor por antigos membros de seu Conselho, Irmãos Beni-
to Arbués e Alain Delorme, entrevistas idem.

702  Seus integrantes eram os Irmãos Benito Arbués, Henri Vignau, Onorino Rota, Gabriele An-
dreucci, Lluís Serra, José Contreras e John McDonnell.

703  FMS Mensagem, n. 28. (Fevereiro de 2000), p. 3. 
704  n. 26 (abril de 1999), n. 27. (6 de junho de 1999) e n. 28. (fevereiro de 2000). O termo “Mon-

tagnes de hoje” foi crescendo em seu uso após o XIX Capítulo Geral em 1993.

76. Os Irmãos Alessandro di Pietro e Gabriele Andreucci, 
Postuladores gerais, presentes na canonização de 
Champagnat (1999).
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Mas era uma celebração. Em Roma, o Irmão Benito e a comissão decidiram, 
no início do planejamento, de orientar as celebrações para os jovens.705 E eles 
vieram aos milhares. Muitas Províncias priorizaram o envio de estudantes e jovens 
adultos. Mais de 1.400 deles se reuniram no Colégio San Leone Magno para uma 
vibrante celebração juvenil no sábado, dia 17 e, na noite do mesmo dia, foram os 
jovens a maioria dos que lotaram a Sala Paulo VI para um festival musical marista, 
com a apresentação do talento artístico de todos os continentes. Naquela mesma 
noite, uma recepção formal foi também organizada pela Embaixada da França na 
Villa Bonaparte. Em um grande exercício logístico, mais de dez mil peregrinos fo-
ram acolhidos na Casa Geral ao longo de vários dias, em que exposições e percur-
sos tinham sido organizados e cuidadosamente programados pela comunidade 
dos irmãos. Para a missa da canonização, mais de oitenta mil se acotovelavam na 
Praça de São Pedro, muitos deles agitando os lenços especialmente concebidos 
para a ocasião, para ouvir o Papa proclamar que Marcelino Champagnat tinha 
sido inscrito no Livro dos Santos.706 Entre eles estavam irmãos, membros de frater-
nidades do Movimento Champagnat da Família Marista, outros leigos e estudantes 
maristas, amigos e simpatizantes do Instituto. Os irmãos vieram da maioria dos 
oitenta países em que os maristas se encontravam, entre eles dois irmãos idosos 
da China continental – os Irmãos Norbert e Celestine. O Papa recordou à enorme 
e animada assembleia que São Marcelino continuava a convidá-los todos 

... para que fossem missionários, para tornar Jesus Cristo conhecido e amado, 
como fizeram os Irmãos Maristas, mesmo em lugares tão distantes como a Ásia e a 

705  FMS Mensagem, n. 28, p. 10.
706  Foram canonizados junto com São Marcelino dois italianos – São Giovanni Calabria e Santa 

Agostina Livia Pietrantoni.

77. Milhares de pessoas visitaram a Casa Geral nos dias 
prévios à canonização. 
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Oceania. Com Maria como guia e mãe, o cristão é um missionário e um servo do 
povo. Peçamos ao Senhor que nos dê um coração ardente como o de Marcelino 
Champagnat, para reconhecê-lo e ser suas testemunhas.707

No domingo à noite, mais de 800 irmãos que estavam em Roma reuniram-
se na Casa Geral, no que foi talvez historicamente o maior encontro de irmãos 
em um mesmo lugar. Era cerca de um sexto de todo o Instituto. Um programa 
especial de boas-vindas e de oração tinha sido preparado para a inauguração 
de um novo ícone e uma refeição comemorativa.708 Mas os irmãos assumiram o 
protagonismo: ombro a ombro lotaram a grande capela, um irmão espontanea-
mente entoou a Salve Regina e todos os oitocentos irmãos se juntaram a ele. Foi 
um momento inesquecível.709

707  FMS Mensagem, n. 28, p. 64.
708  Elaborado pelas Irmãs Carmelitas de Harissa (Líbano), para a Canonização. 
709  O Irmão Seán Sammon destacou isso como um “momento maravilhoso de nossa irmandade 

internacional”. Entrevista, idem.

78. A Praça de São Pedro encheu-se com dezenas 
de milhares de pessoas.
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No dia seguinte, 7.000 peregrinos maristas se levantaram cedo para participar 
da missa na Basílica de São Paulo Extramuros, às 8 da manhã, celebrada pelo 
superior geral da Sociedade de Maria, Pe. Joaquín Fernández. A homilia foi feita 
pelo Ir. Benito. Os peregrinos então voltaram ao Vaticano para a audiência papal, 
às 12:00, e a conclusão formal dos dias de celebração.

Durante sua fala, o Papa fez uma menção especial aos onze irmãos “testemu-
nhas da verdade e do amor”, que tinham sido assassinados na África nos cinco 
anos precedentes.

Foram dias memoráveis que propiciaram uma abertura para o que a espiritu-
alidade marista se tornara e como estava dando vida ao evangelho em todos os 
cantos do mundo. O Irmão Seán comentou:

79. No domingo à noite  
congregaram-se, na Capela da Casa 
Geral, mais de 800 Irmãos.

80. Os Superiores Gerais  
dos quatro ramos Maristas participam  
em São Paulo Extramuros da Missa  
de ação de graças pela canonização  
de São Marcelino.
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A diversidade de peregrinos que ocupavam nossa casa na EUR ao longo da-
queles dias me encheu de um sentimento de admiração. Que diversidade de cul-
turas, idiomas e realidades políticas; e, no entanto, no meio de todas as diferenças 
estava Marcelino Champagnat, um simples coadjutor de aldeia e padre marista 
que nos uniu a todos profundamente.710

710  FMS Mensagem, 28, p. 9

260
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14. 

FIDELIDADE CRIATIVA  
ÀS INTUIÇÕES ESPIRITUAIS 
MARISTAS FUNDACIONAIS

A partir da discussão anterior, é possível verificar que, ao longo das três déca-
das que se seguiram à publicação das novas Constituições do Instituto no final de 
1986, a espiritualidade marista passou a se expressar de forma mais rica e clara-
mente, em palavras e imagens, vivenciada mais amplamente por uma crescente e 
multifacetada família espiritual, e mais autenticamente em contato com o carisma 
do qual nasceu. Isto tem propiciado a todos os Maristas um sentido mais profun-
do de sua condição de discípulos de Jesus Cristo, com Maria como sua irmã na 
fé e seu modelo como primeira discípula, e uma peculiar maneira mariana de se 
reunir e agir juntos. Para os irmãos dentro dessa grande família, esses anos repre-
sentaram um desafio particular para definir quem eles eram como religiosos na 
Igreja de hoje e como integrar as dimensões espirituais, comunitárias e apostóli-
cas de sua consagração. Tem sido um desafio que sucessivos Superiores e Capítu-
los Gerais têm enfrentado, falando aos irmãos em termos de centralização de suas 
vidas em Jesus Cristo e no seu evangelho, de desenvolver maneiras de orar, viver 
e trabalhar que o facilitem, e de uma conversão pessoal e coletiva, bem como de 
discernimento que precisam ser contínuos. Os apelos têm sido claros. A partir dos 
relatórios dos Conselhos e dos Capítulos, no entanto, é evidente que há variações 
nas maneiras como os apelos têm e ou não têm sido observados por Províncias, 
comunidades, irmãos e pela família marista mais ampla.

A crescente atenção sobre Marcelino Champagnat que marcou sem dúvida 
esses anos, completou sua jornada. Especialmente nos anos 80 e 90, a referência 
ao Fundador era contínua, por exemplo, em sua menção recorrente nas Consti-
tuições e Circulares e através de uma série de eventos e iniciativas: o Ano Cham-
pagnat, o relançamento da biografia escrita pelo Irmão João Batista e a redação 
de várias outras, a ênfase em Marcelino especialmente no Capítulo de 1993 e 
no documento Missão Educativa Marista, a publicação e estudo de suas cartas 
e a canonização. Embora fosse válido “insistir nessa raiz vital”, havia também 
um risco inerente de ser feito de modo pouco crítico ou carente de evangelho. 
Há sempre um perigo de se promover um culto à personalidade em torno de um 
Fundador, algo que potencialmente pode suplantar a essência do carisma pessoal 
do Fundador com uma dinâmica que não está preocupada principalmente com o 
discipulado cristão e a Missio Dei. Sendo uma figura tão convincentemente ins-
piradora, tanto na sua pessoa como em sua ação, Marcelino era o tipo de pessoa 
que poderia criar uma cultura institucional definida apenas por seu estilo distinto 
e seu locus particular de ação, ao invés de uma escola de discipulado cristão. Não 
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há evidências de que isso tenha ocorrido durante sua vida, na décadas de 1820 e 
1830, nem durante os anos que se seguiram; pelo contrário. Mas a re-apropriação 
intensiva de Marcelino na vida e na missão maristas no final do século XX criou 
a possibilidade de isso ocorrer, mesmo que involuntariamente. É sempre um risco 
para as instituições da Igreja quando os seus membros são motivados principal-
mente por coisas diferentes do evangelho. Em sua primeira homilia como Papa, 
um dia depois de sua eleição, Francisco nos advertiu disso. Usando conceitos 
que coincidem muito bem com os utilizados pelos Irmãos Francisco e Benito, já 
referidos aqui anteriormente, o Papa descreveu a essência do discipulado cristão 
em termos da cruz. Sem Jesus, e sem a cruz, ele disse, a Igreja torna-se pouco mais 
do que uma ONG humanitária.

Quando caminhamos sem a cruz, edificamos sem a cruz ou confessamos um 
Cristo sem cruz, não somos discípulos do Senhor: somos mundanos, somos bis-
pos, padres, cardeais, papas, mas não discípulos do Senhor.711

A capacidade de um grupo institucionalizado como os Maristas de nutrir o 
discipulado cristão em geral, e a vida consagrada em particular, fica diminuída, 
sejam quais forem suas outras realizações de valor.

Entre os fatores que parecem ter ajudado o Instituto, e a família espiritual ma-
rista de modo mais geral, a manter a centralidade em Jesus e no evangelho, foram 
as prioridades e visão de seus líderes, o testemunho e a doação dos seus mem-
bros, a riqueza e a fecundidade do seu patrimônio espiritual e sua agilidade na 
recontextualização, repensando-se como uma família espiritual contemporânea. 
E tudo isso, é claro, na e através da ação do Espírito Santo.

Em primeiro lugar, o imperativo de ter uma paixão por Jesus e pelo Evangelho 
tem sido um tema constante das mensagens de Superiores Gerais e dos Capítulos 
Gerais. O Irmão Charles em sua ênfase na conversão diária, o Irmão Benito em sua 
insistência de discernimento evangélico, o Irmão Seán em seu encorajamento a 
seus companheiros maristas para saciar sua sede espiritual e sua paixão em Jesus, e 
o irmão Emili em seu foco sobre a necessidade de uma interioridade mariana, cada 
um manteve um cristocentrismo inequívoco em seus textos. Os sucessivos Conse-
lhos Gerais em seus relatórios e os Capítulos Gerais em suas mensagens fizeram 
eco a essa ênfase, embora muitas vezes com uma medida de insatisfação quanto à 
forma como poderia estar sendo vivida em diferentes partes do Instituto. A questão 
central, no entanto, é sempre o foco em Jesus e o significado do discipulado.

Em segundo lugar, a profundidade do testemunho das vidas maristas, especial-
mente mas não apenas aquelas que foram perdidas em circunstâncias violentas, 

711  Santa missa na Conclusão do Conclave, presidida pelo Papa Francisco, com os cardeais elei-
tores, na capela Sistina, 14 de março de 2013.
www.vatican.va/content/francesco/en/homilies/2013/documents/papa-francesco_20130314_omelia-
cardinali.html. (Acessado em 29 de novembro de 2015)
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deu um impulso e uma inspiração a seus companheiros maristas. Incluídos entre 
esses estão os mártires espanhóis, os irmãos mortos na década de 1990 e também 
os muitos outros de cada Província que viveram vidas fiéis e generosas e deram 
testemunho da vocação marista. Nesse contexto, é importante mencionar irmãos, 
como Basilio e Alfano, cujas causas estão em andamento.712 Além desse testemu-
nho, existem os exemplos abundantes da criatividade, ousadia e iniciativa que 
têm sido a marca de irmãos e leigos maristas em muitas Províncias, algo que foi 
reconhecido e celebrado nas duas Assembleias Internacionais da Missão Marista.

Em terceiro lugar, os recursos investidos no estudo do Patrimônio Espiritual 
Marista e em sua animação deram muitos frutos. Além de uma redescoberta do 
próprio Fundador, a importância das intuições fundacionais do projeto marista 
mais amplo emergiu com mais força, como aconteceu também com a contribui-
ção definidora dos “maravilhosos companheiros” de Marcelino. Destes últimos, 
o Irmão Francisco tem sido cada vez mais visto como especialmente importante, 
algo reconhecido no “Ano do Irmão Francisco” de 2003-2004 e nas publicações e 
seminários a partir de então. Esse tema do patrimônio merece particular destaque, 
pois representa nada menos do que a recuperação fundamental dos profundos 
propósitos e identidade marianos do que significa ser “Marista”. Em 1993, o Irmão 
Charles tinha se preocupado porque Maria tinha sido negligenciada pelo Capítulo 
Geral e em 2001 sua inclusão tinha sido um pouco tardia. 713 Ele era da opinião 
de que os Maristas tinham uma contribuição especial na realização dos sonhos do 
Vaticano II sendo marianos. No final de sua vida ele comentou:

O Vaticano II é um projeto bastante inacabado. Precisamos deixar entrar ar 
fresco na Igreja ... Um desses elementos é a sua dimensão mariana ... Precisamos 
construir uma Igreja com rosto mariano e coração compassivo de uma mãe.714

O Papa João Paulo II deu aos Maristas uma indicação decisiva nesse sentido 
quando falou na audiência especial aos membros dos Capítulos Gerais dos quatro 
Institutos Maristas em 2001:

Hoje, o seu chamado é para tornar a presença da Virgem Maria visível na vida 
da Igreja e na vida dos homens e mulheres de uma maneira original e específica e, 
para isso, desenvolver uma atitude mariana.715

712  A decisão de abrir a causa do Irmão Basílio (1924-1996) foi tomada pelo Conselho Geral em 
2001 (FMS Ecos 41), com o processo diocesano aberto em Guadalajara, México, em 2004, e progre-
dindo com alguma rapidez (FMS Message, 43, p. 8). Algumas biografias e outros recursos do Irmão Ba-
sílio estão sendo produzidos. A heroicidade das virtudes do Irmão Alfano (1873-1943) foi reconhecida 
em 1991 e ele foi feito Venerável, como o foi o Irmão Francisco (1808-1881) em 1968. 

713  Irmão Luis García Sobrado, em entrevista idem. Confirmado pelo Irmão Benito Arbués, entre-
vista idem.

714  Irmão Charles Howard, em transcrição de entrevista idem.
715  Mensagem do Papa João Paulo II para os delegados dos Capítulos Gerais Maristas, 17 de se-

tembro de 2001. In Atas do XX Capítulo Geral, n. 3.
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Ele entendeu que isso significava uma disponibilidade feliz ao Espírito Santo, 
uma confiança inabalável na Palavra do Senhor, o crescimento espiritual nos 
mistérios de Cristo, a atenção maternal, especialmente para os mais simples, 
mantendo a educação dos jovens como prioridade missionária especial.716 Nos 
anos seguintes, como consta em Água da Rocha e nas circulares marianas dos 
Irmãos Seán e Emili, Maria começou a fornecer a chave para abrir a porta para 
um novo horizonte da espiritualidade marista. Como já foi abordado anterior-
mente, em 2009 ela passou a ser vista como decisiva para a compreensão da 
espiritualidade marista contemporânea e para o projeto marista. Os Maristas 
tinham encontrado em uma nova época a mesma convicção que Marcelino e 
seus colegas seminaristas tinham intuído dois séculos antes -- que eles tinham 
sido chamados a participar da “obra de Maria” e fazê-lo do jeito de Maria. E a 
obra de Maria era nada menos do que a Missio Dei, de trazer à luz o Reino de 
Deus, nutrir seu crescimento e reunir a comunidade. A linguagem que a atual 
geração de Maristas escolheu para expressá-lo foi que tinham sido chamados 
para ser “místicos e profetas”.

Em quarto lugar, talvez por ser um elemento definidor do estilo audacioso 
herdado do próprio Marcelino, os Maristas foram instintivamente atraídos pelo 
novo e pelo ousado. Foi para a renovação da Igreja que foram fundados, e por isso 
sentem atração pelo que pode realizá-lo. 

 Para renovar a Igreja. Essa era ... a visão que inflamou os corações dos doze 
sacerdotes recém-ordenados que, em 1816, subiram a Fourvière para fazer a sua 
promessa aos pés da Virgem Negra, dando assim origem à Sociedade de Maria. 
Parte do nosso DNA como Maristas ... é renovar a Igreja, dando-lhe um rosto 
mariano.717

Queriam ser vistos tanto como atentos aos sinais dos tempos quanto ousados 
em sua resposta a eles. A linguagem dos sucessivos Capítulos Gerais e das duas 
AIMM está repleta de evidências de um grupo criativo de pessoas em sua ima-
ginação e grande em seu sonho. Em 2009, os capitulares escreveram para seus 
companheiros maristas de todo o mundo: 

Queremos ser continuadores do seu sonho: homens e mulheres de Deus, pro-
fetas da fraternidade em um mundo desumanizado à procura de sentido e sedento 
de Deus. À luz da experiência do Capítulo, sentimo-nos chamados a responder, 
como irmãos e irmãs, testemunhas do rosto materno de Deus ... Ouvimos o apelo 
do Senhor: “Necessário vos é nascer de novo” (Jo. 3: 7) ... Jesus nos convida à 
conversão do coração.718

716  Ibid. 3, 6. 
717  Irmão Emili Turú, A Dança da Missão, p. 2.
718  Com Maria, ide depressa para uma nova terra, Documento do XXI Capítulo Geral. 
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Para os capitulares, “nascer de novo” era entendido como “um novo jeito de 
ser Irmão” e uma “nova relação” de todos os maristas, “baseada na comunhão”.719 
Na II AIMM, cinco anos mais tarde, a linguagem de novidade e vitalidade aparece 
com destaque no texto:

Por Maria, recebemos em nosso coração o convite para continuar responden-
do ao chamado de Deus como ela o fez e proclamar com força a profecia de seu 
Magnificat. Como ela, queremos viver uma atitude de disponibilidade total diante 
das novas situações que emergem em nosso mundo em contínua transformação.

Como em um novo Pentecostes, o Espírito fez arder seu fogo em nossos co-
rações e nos impulsionou a sonhar novos horizontes para uma maior vitalidade 
do carisma marista. ... Em um contexto de mudança de época e de paradigmas, 
sentimos com força a necessidade de mudar de perspectiva, de ver através dos 
olhos das crianças pobres e de aprender a fazê-lo com o olhar de ternura e de 
misericórdia de Deus. 720

Junto com a linguagem imaginativa e ousada, algumas intuições espirituais 
maristas fundamentais permanecem claras: a sensibilidade mariana ao Espírito 
de Deus e aos jovens necessitados, um mandato missionário emoldurado pelo 
Magnificat e a centralidade em Jesus Cristo.

719  FMS Mensagem, n. 40. Março de 2010, p. 13,
720  Vozes do Fogo, Mensagem dos Delegados da II AIMM. Nairóbi, Quênia. 27 de setembro de 

2014.
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15. 

UM CONTEXTO DE MUDANÇA

Quando um grupo representativo de 155 maristas se reuniu em Nairóbi em 
setembro de 2014 para a segunda Assembleia Internacional da Missão Marista, 
descobriu que o lema impresso em suas mochilas e bordado em suas camisetas era 
Maristas novos em missão. Cinco anos antes, quando oitenta e seis irmãos maristas 
reuniram-se em Roma para o XXI Capítulo Geral do instituto, foram recebidos por 
uma bandeira pintada nas grandes janelas do hall de entrada da Casa Geral com as 
palavras: Corações novos para um mundo novo. É instrutivo observar cada uma das 
expressões nesses slogans e refletir sobre os conceitos que as sustentam: “novo”, 
“maristas novos”, “corações novos”, “mundo novo” e “missão”. Elas abrem uma 
perspectiva para os contextos e as prioridades que precisam ser entendidas em 
qualquer discussão sobre porque a liderança, a administração e as estruturas da 
vida e missão maristas mudaram ao longo das três décadas desde 1985.

Mais óbvia é a recorrência da palavra “novo”. O termo implica mudança; seu 
uso repetido sugere grande mudança. A partir da década de 1960, tanto na igre-
ja como na sociedade a mudança tornou-se normativa. Mesmo um breve olhar 
sobre o conteúdo e os resultados dos Capítulos Gerais e as principais iniciativas 
tomadas durante esse período revela que, pelo menos em nível de todo o Instituto, 
tem havido tentativas estratégicas e repetidas para adotar essa mudança. O Institu-
to aspirou claramente ser um agente de mudança em vez de se colocar como ví-
tima dela. Embora no âmbito de cada unidade administrativa as respostas podem 
ter sido mais variadas em seu alcance e em seus efeitos, o Instituto procurou se 
recontextualizar e se reposicionar, até mesmo se reinterpretar em um esforço para 
ser criativamente fiel às suas intuições fundadoras.

Tem sido realmente um “novo mundo” ao qual o Instituto procurou se integrar, 
um tempo de verdadeira revolução e mudança fundamental. Entre os principais 
fenômenos desta época, alguns aspectos merecem menção:

n	a revolução digital, não menos significativa em seu impacto sobre a socie-
dade do que as revoluções agrícola e industrial dos séculos anteriores, os 
seus efeitos experimentados na “globalização” em todas as suas facetas 
positivas e negativas, na explosão de informações e em novas formas de 
comunicação, educação e liderança;

n	o emergência do pós-modernismo no pensamento e na cultura, e com ele o co-
lapso das metanarrativas anteriormente confiáveis   e as instituições associadas;

n	o contínuo realinhamento geopolítico do mundo, parte do qual consistiu 
na queda do comunismo europeu e uma certa fragilidade no que surgiu 
então na Europa, o fim da era colonial na Ásia e na África mas nem sempre 
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com estruturas econômicas e políticas para promover a justiça e a equida-
de tanto no interior dos países como entre os continentes, o deslocamento 
maciço de povos e culturas causado muitas vezes por entidades terroristas 
não-estatais, e a exacerbação da volatilidade ideológica e militar através das 
novas tecnologias;

n	o crescimento na consciência e na ação ecológicas; e, claro,

n	as grandes mudanças eclesiológicas, teológicas, litúrgicas e missiológicas 
inauguradas pelo Concílio Vaticano II, que Karl Rahner (SJ) muito bem des-
creveu como a mudança mais decisiva na Igreja desde o Concílio de Jeru-
salém nos tempos apostólicos. 721

Todas essas tendências causaram grande impacto na missão principal do Insti-
tuto de evangelização dos jovens pela educação e pelo cuidado deles, e na defesa 
de seus direitos. Isso pedia novas respostas, mas antes disso, “novos corações”, 
ou novas sensibilidades e novas formas de responder no amor. A resposta marista 
autêntica nasceu em primeiro lugar no coração.

Bastante significativo é o uso de “novos Maristas”, termo que carrega em si 
um sentido de perspectiva renovada na auto-identidade e na finalidade. O XXI 
Capítulo Geral denominou isso “novas formas de ser Irmão” e também “nova co-
munhão” de todos os Maristas, que reconhecesse sua “corresponsabilidade” para 
a vida e missão maristas.722 Quando as novas Constituições foram elaboradas na 
década de 1980, havia realmente apenas uma categoria de “Marista” em mente 
- a do irmão - e apenas uma estrutura para o exercício da governança e à qual 
pertencer - a do Instituto, com suas Províncias. Mas, do mesmo modo em que 
teólogos como Hans Küng têm defendido uma “mudança de paradigma” na com-
preensão da Igreja sobre si mesma,723 na segunda década do século XXI a mesma 
necessidade de mudança conceitual começou a ser sentida entre os Maristas.724 
Em uma reunião de todos os Provinciais e outros representantes da Administra-
ção Geral em Roma, em julho de 2015,725 esse conceito foi usado para indicar o 

721  Cf., Karl Rahner. Investigações Teológicas XX: Preocupação com a Igreja. [Teological Investiga-
tions XX: Concerns for the Church. Translated by por Edward Quinn. New York, Crossroad Publishing 
Company. 1981.

722  Documento do XXI Capítulo Geral, 2009.
723  Cf. Hans Küng. Theology for the Third Millennium: An Ecumenical View. New York: Anchor 

Books, 1990.
724  O termo “mudança de paradigma” se popularizou além de seu uso inicial pelo físico e epis-

temólogo Thomas Kuhn nos anos 60 quando cunhou o termo que descreve a natureza da revolução 
na conceituação científica quando inexplicáveis anomalias dos paradigmas existentes são observadas. 
(Cf. Kuhn, Thomas S. A Estrutura das Revoluções Científicas, 8.ª ed. Editora Perspectiva, São Paulo - SP, 
2003). O livro veio a ser usado mais amplamente em campos tais como sociologia e eclesiologia. 

725  De 10 a 14 de julho de 2015. Uma reunião com 85 participantes que incluiu todos os Provin-
ciais, um outro representante de cada Província, todo o Conselho Geral e Diretores dos Secretariados, 
além da Comissão e equipe do Projeto de “Novos Modelos de Animação, Governança e Gestão”. 
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que o Instituto precisava fazer, e com ele um outro usado por Jesus: que o “vinho 
novo” precisava de “odres novos.”726 Ao acolher os participantes, o Irmão Emili 
dirigiu-se a eles com o seguinte desafio: “A mudança está chegando e precisamos 
liderá-la.”727 Em tudo isso, porém, a orientação imperiosa era unicamente a pala-
vra “missão”. “Novos” Maristas só tinham validade se fossem partícipes da eterna 
e única Missio Dei.

Embora seja verdade que um período ad experimentum para o Instituto se 
encerrara em meados dos anos 1980 com a adoção de novas Constituições, outro 
e ainda maior período estava por vir. Muito do “vinho novo marista” precisava 
ainda ser produzido: a reorientação e a expansão da missão, uma re-expressão 
e reafirmação da espiritualidade marista, o surgimento e o reconhecimento da 
vocação leiga marista e com isso um crescente sentimento de uma forma mais 
complexa de família espiritual dos Maristas, e o aprofundamento da compreen-
são da Igreja sobre o lugar dos homens e mulheres consagrados em sua vida e 
missão. Ao mesmo tempo, houve uma queda dramática no número de irmãos 
no Instituto, um aumento da sua média de idade e uma ameaça à viabilidade de 
várias unidades administrativas.728 Em alguns países isso resultou em uma dimi-
nuição concomitante da vitalidade da vida e da missão maristas de modo geral, 
enquanto em outros, apesar do menor número de irmãos, e agora mais velhos, as 
obras maristas cresceram e, com isso, novas formas de vida marista começaram a 
florescer.729 Em outros lugares ainda, onde as realidades culturais e eclesiais eram 
menos propícias para o florescimento da vida leiga marista e/ou a proporção de 
irmãos mais jovens era relativamente alta, as realidades eram novamente diferen-
tes. Em algumas Províncias, incluindo aquelas com histórias fortes, não estava 
claro de onde surgiria a próxima geração de líderes.730 A mudança, portanto, não 
estava acontecendo de modo uniforme, com o mesmo ímpeto ou com a mesma 
capacidade ou disponibilidade para o compromisso. Apesar do uso de linguagem 
e conceitos comuns em nível de Instituto, a realidade era mais complexa. Esse é o 
contexto em que se deve considerar o desenvolvimentos de liderança, administra-
ção e estruturas para os Maristas ao longo das últimas três décadas.

726  Notícias Maristas, n. 380. 16 de julho de 2015. Referências das escrituras: Mateus 9, 14-17, 
Marcos 2, 21-22 e Lucas 5, 33-39.

727  Notícias sobre o Instituto no website. www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3666#sthash.
Wrtrqt8s.dpuf. (Acessado em 30 de novembro de 2015).

728  Em 1985, havia 6.110 irmãos; em 1995, 5.163; em 2005, 4.151; e em 2015, 3.270. 
729  Cf. Relatório do Irmão Superior Geral e seu Conselho para o XIX Capítulo Geral, p. 1.
730  O Irmão Charles referia-se à escassez de líderes em potencial em seu discurso de abertura do 

XIX Capítulo Geral. Foi uma preocupação recorrente mencionada ao autor em entrevistas com atuais 
e antigos Conselheiros Gerais. Nas Províncias mais antigas, foi apontado, por exemplo, o número 
de antigos Provinciais renomeados para assumir lideranças na Europa, América Latina e Oceania. O 
Irmão Michael de Waas (CG), por exemplo, descreveu isso como “iminente crise de liderança para o 
Instituto”. (Entrevista gravada em 4 de julho de 2015.)
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16. 

DESENVOLVIMENTO DA LIDERANÇA 
DO INSTITUTO

A visão do Conselho Geral sobre suas responsabilidades 
de animação e governo

Foi no Capítulo de 1976 que ocorreu uma ruptura com o antigo modelo de “As-
sistentes Gerais”.731 Embora o Diretório de 1968 já houvesse eliminado o termo732 
substituindo-o por Conselheiros Gerais”, esses irmãos mantiveram responsabili-
dades e autoridades específicas de liderança. Entre 1967 e 1976, os Conselhei-
ros Gerais incluíram um Vigário Geral e duas outras categorias de Conselheiros: 
os responsáveis pelas “Regiões” e os encarregados dos “Serviços”. Neste último 
grupo de cinco, havia um Conselheiro encarregado da Formação, outro da Su-
pervisão do “Apostolado e das Missões”, o Secretário Geral, o Ecônomo Geral e 
o Procurador Geral.733 Havia, no entanto, um contínuo descontentamento entre 
os Provinciais a respeito da maneira como os Conselheiros Regionais, por vezes, 
exerciam sua liderança, exacerbado pelo fato de serem muitas vezes ex-Provin-
ciais das Regiões que acompanhavam.734 Os Estatutos, aprovados com as novas 
Constituições em 1985, não conferiam responsabilidades específicas aos Conse-
lheiros Gerais, com exceção do Secretário Geral e do Ecônomo Geral.735 O modo 
como os Conselheiros trabalhavam, e para onde e como dirigiam suas energias, 
tornou-se algo a ser decidido por cada novo Superior Geral com seu Conselho.

Um resultado dessa mudança, desejado ou não, foi ainda mais autonomia para 
as Províncias. O conceito de Província como unidade administrativa individual, 

731  Isso se referia à recomendação do Irmão Basílio e seu Conselho que desejavam “um Conselho 
suficientemente abrangente”, com Conselheiros em contato direto com as Províncias, mas não respon-
sáveis pelas Regiões. Relatório do Estado do Instituto para o XVIII Capítulo Geral, p. 70.

732  O Diretório, documento sucessor das Regras Comuns, não recebeu a mesma atenção que as 
Constituições no XVII Capítulo Geral. As Constituições eram um documento mais poeticamente traba-
lhado, que o prefácio do Diretório reconhecia como a descrição da “essência da nossa vida religiosa”. 
Fazia, no entanto, apenas uma vaga referência à forma de liderança que seria exercida no Instituto, 
limitando-se a alguns princípios gerais sobre a natureza da liderança em um Capítulo 5 bastante breve, 
com nada sobre as responsabilidades específicas ou estruturas do Conselho Geral. Isso tudo foi deixa-
do para o Diretório que era mais jurídico no tom e bastante detalhado em suas disposições.

733  Directoire, edição de 1970, n. 163-174.
734  Irmão Charles Howard, em transcrição de entrevista, idem.
735  Esses Estatutos seriam alterados em 1993, de modo que essas duas pessoas não precisariam 

ser Conselheiros Gerais.
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cada uma com seu próprio superior maior, tinha sido imposta ao Instituto pela 
Santa Sé na aprovação das Constituições de 1903. Antes disso, o Instituto tinha 
sua autoridade focada muito mais no centro e, com isso, com mais agilidade 
prática para agir como entidade única. Não era desconhecido, por exemplo, no 
século XIX, que os irmãos missionários eram nomeados pelo Superior Geral para 
vários países ao longo de suas vidas. Embora os Provinciais tivessem se tornado 
superiores maiores a partir de 1903, o grau de sua autonomia era, na prática, 
ainda limitada até a década de 60 por uma série de fatores. Primeiro estava a con-
dição prescritiva e restritiva das Constituições e das Regras Comuns. Havia pouco 
espaço para a variedade em qualquer coisa: a natureza do apostolado, o padrão 
de vida da comunidade, o ritmo diário e anual da vida dos irmãos, o hábito reli-
gioso ou a implementação local das Regras. Em segundo lugar, o espírito desses 
documentos, desenvolvido por uma cultura institucionalizada e administrada em 
âmbito local. Toda iniciativa implicava a permissão do Superior ou era objeto de 
inspeção e de um relatório do Superior. Um irmão não podia escrever uma carta 
sem que estivesse disponível para ser aberta para a inspeção pelo seu Diretor, nem 
sair de casa sozinho ou sem permissão (de modo a salvaguardar contra quaisquer 
“ligações perigosas” com “seculares”).736 Isso não era propício para a construção 
de uma cultura de iniciativa discernida ou de uma criatividade responsável. Em 
terceiro lugar, a maneira pela qual os Assistentes Gerais realizavam suas visitas e 
as minúcias que incluíam em seus relatórios escritos, assegurava que as rédeas 
sobre os Provinciais eram geralmente controladas com firmeza. Somada a isso 
estava a situação em que era o Superior Geral quem nomeava os Provinciais e os 
Conselheiros Provinciais sem consultar a Província e, normalmente, por recomen-
dação do Assistente Geral.

A partir de 1968, muitas dessas medidas internas de centralidade, supervisão 
e estrita prestação de contas tinham começado a afrouxar. Houve também delibe-
radamente ênfases diferentes nos documentos sobre a natureza da autoridade no 
Instituto. Em 1968, o capítulo sobre “Governo” recebeu o subtítulo de “Unidade 
no Amor “ e os conceitos de “subsidiariedade” e “corresponsabilidade” foram 
introduzidos.737 A intenção clara era aumentar o grau em que a responsabilidade 
pessoal e compartilhada era exercida na vida dos irmãos e no funcionamento do 
Instituto, em todos os níveis.

As decisões serão tomadas 
em nível mais adequado 
para manter a dignidade, os direitos e os deveres 
das pessoas, bem como das comunidades ou outros grupos 
que têm responsabilidades. 
Isso incentiva o compromisso e a criatividade, 

736  Constituições, 1930, n. 206.
737  Constituições, 1968, n. 81-83.



275

desenvolve talentos naturais, 
bem como a eficácia no apostolado, 
e ajuda a tornar todos os irmãos 
verdadeiros membros da Congregação.738. 
Sem perder sua iniciativa pessoal, 
mas com humildade e desinteresse, 
cada irmão examinará em oração 
e por meio da troca sincera de pontos de vista, 
os meios que os outros prevêem 
para atingir esse objetivo.739 

As comissões em nível de Província eram consideradas meios de partilha de 
responsabilidades;740 os Capítulos Provinciais - eleitos por todos os irmãos de uma 
Província - foram introduzidos para avaliar e planejar a comunidade e a vida de 
oração dos irmãos, o apostolado e as finanças da Província, e os Conselheiros 
Provinciais passaram a ser eleitos localmente para coordenar tudo isso.741 Tudo 
foi confirmado nas Constituições de 1985, mas com uma omissão interessante. 
Considerando que o Diretório em 1968 tinha previsto “Conferências Regionais” 
de Provinciais para planejar empreendimentos cooperativos entre eles, isso não 
estava previsto nas Constituições e Estatutos de 1985, talvez indicando o quanto 
as próprias Províncias se tornaram o principal espaço de ação. Caberia ao Irmão 
Charles e seu Conselho procurar manter o alento desse conceito regional, come-
çando na América Latina e dando força ao que já estava acontecendo no Brasil.

O grau de descentralização que se desenvolveu veio a ser questionado mais 
tarde pelos Superiores Gerais. Os Irmãos Seán e Emili, em especial, trataram disso. 
“Nós estávamos funcionando mais como uma federação de Províncias do que 
como um só corpo.”742 Ao momento da Conferência Geral de 2013, a “inter-
nacionalidade” surgia já como prioridade em si. Foi retomada no ano seguinte 
na II AIMM em Nairóbi, quando os participantes sonharam com “uma rede de 
comunidades internacionais e multiculturais que pudessem se mover conforme 
necessário para o bem da missão.”743

Quando se reuniram após o Capítulo de 1985, o Conselho do Irmão Charles 
teve uma relativa liberdade na determinação de como iria trabalhar. O Irmão Yves 
Thenoz tinha sido eleito Secretário Geral e o Irmão Ezequiel Vaquérin Ecônomo 
Geral, mas as responsabilidades dos outros poderiam ser determinadas pelo Irmão 
Charles e o próprio Conselho. Algumas questões apresentaram-se como urgentes, 

738  Ibid. n. 82.
739  Ibid. n. 84.
740  Ibid. n. 83.
741  Directoire, n. 187-96.
742  Irmão Emili Turú, entrevista idem.
743  Vozes do Fogo, Mensagem da II AIMM.
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em especial a finalização das Constituições e a questão da formação de pós-no-
viciado na África. Era natural que a primeira pudesse ser coordenada pelo Irmão 
Alain Delorme, que participara da comissão de redação antes do Capítulo. Quan-
to à segunda, os passos iniciais poderiam ser confiados ao Irmão Powell Prieur, 
dado seu conhecimento da África e sua estreita colaboração com o Irmão Charles 
no Secretariado Social sob a administração anterior. A experiência do Irmão Philip 
Ouellette na formação também o envolveu nesse tema, algo que o levou, ao longo 
dos anos seguintes, a visitar todas as casas de formação no Instituto.744 Olhando 
para o Instituto em termos mais globais, o Conselho aceitou a recomendação do 
Irmão Richard Dunleavy para planejar uma série de curtas visitas iniciais a todas 
as Províncias e Distritos para desenvolver uma visão de todo o Instituto e um 
sentido partilhado das questões enfrentadas por ele e, em seguida, uma segunda 
rodada de visitas mais longas e mais tradicionais. Uma terceira rodada de visitas 
curtas poderiam ser realizadas no final do mandato.745 As visitas deviam ser pas-
torais em sua natureza, em vez de inspeção, e realizadas normalmente em pares.

O objetivo era para a liderança ser mais partilhada e as orientações do Instituto 
coletivamente discernidas. Por exemplo, o Conselho desenvolveu em conjunto as 
cinco prioridades que pretendiam ser desenvolvidas através das visitas, da cria-
ção de comissões internacionais, da presença pessoal em eventos especiais e das 
publicações do Instituto. As prioridades eram as novas Constituições, o discerni-
mento, a missão, a formação e as vocações. Desenvolveu-se um padrão de duas 
“sessões plenárias” mais longas, quando todo o Conselho se reunia por algumas 
semanas em determinado momento, e um conjunto de subcomitês permanentes 
do Conselho, ou “comissões”, que tinham a responsabilidade por áreas especí-
ficas, tais como a formação, que eram áreas-chave para o Conselho. Conforme 
a necessidade, algumas comissões especiais ad hoc foram criadas, envolvendo 
Conselheiros e não-conselheiros com experiência, por exemplo, para as Consti-
tuições, e a reedição da Vida.746 Isso constituiria um modelo de governo que, com 
algumas variantes, permaneceria nos sucessivos Conselhos Gerais. Fiel a seus pró-
prios desejos para todo o Instituto, a prática de discernimento na tomada de deci-
sões também foi uma prioridade para o Irmão Charles no âmbito do Conselho.747 
Ao mesmo tempo, o Superior Geral era um homem de forte convicção e propósi-
to; seu estilo pessoal - “sempre o Diretor”748 - significava que “nunca vamos visitar 
sem algumas instruções de Charles”.749 Pode-se argumentar que talvez fosse essa 

744  Entrevistas com os Irmãos Alain Delorme e Philip Ouellette (5 de maio e 15 de maio de 2015) 
e transcrição de entrevista com o Irmão Charles (maio de 2006).

745  Relatório do Irmão Superior Geral e seu Conselho ao XIX Capítulo Geral, p. 24; entrevista com 
o Irmão Richard Dunleavy idem.

746  Relatório do Irmão Superior Geral e seu Conselho ao XIX Capítulo Geral, p. 24.
747  Irmão Benito Arbués, entrevista idem.
748  Irmão Richard Dunleavy, entrevista idem.
749  Ibid. Também confirmado pelo Irmão Philip Ouellette, entrevista idem.
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força de personalidade que o levou a iniciativas importantes tais como o MIC, 
em Nairóbi, o MAC, em Manila, e o Movimento Champagnat da Família Marista.

Ao refletir sobre a sua experiência no final do seu mandato, o Conselho regis-
trou três áreas que lhe tinham criado alguns problemas. Havia os desafios pesso-
ais de questões como equilíbrio trabalho/vida e a construção e manutenção da 
própria comunidade no período de suas viagens e tempo fora de Roma. Havia 
também uma série de questões técnicas e legais que ocupavam seu tempo. A 
dificuldade que se mostrou a mais significativa, no entanto, foi a manutenção 
do contato permanente com os Provinciais, assegurando o acompanhamento em 
questões que surgiram durante suas visitas. A principal causa disso, eles obser-
varam, foi a ausência de Conselheiros permanentemente baseados na Casa Ge-
ral, que poderiam fazer isso.750 É uma observação interessante, porque foi isso 
o que o Capítulo de 1985 havia rejeitado. Uma das consequências da falta de 
acompanhamento das Províncias, e ninguém com autoridade sobre determinada 
área como a educação para todo o Instituto, foi que as Províncias ficaram menos 
algemadas e com mais liberdade para ir em frente do seu próprio jeito. Deve-se 
notar, contudo, que o Conselho tomou três iniciativas que deveriam continuar a 
desempenhar um papel importante na forma como a liderança geral do Instituto 
mantinha uma conexão de direção com os Provinciais e os envolvia de forma efi-
caz no processo de tomada de decisão compartilhada. A primeira, e pode parecer 
demasiado simples, manteve os Provinciais em contato com o pensamento do 
Superior Geral e do Conselho, e o Irmão Charles considerou isso importante751: 
a introdução de um Boletim regular para os Provinciais. A segunda foi o modo 
como a Conferência Geral foi preparada e executada. Houve Conferências Gerais 
em Roma durante o tempo de Basilio, mas o encontro em Veranópolis em 1989 foi 
planejado com muito mais recursos, com os Provinciais envolvidos em intensos 
processos de tomada de decisão compartilhada. A terceira foi a criação de Con-
ferências continentais de Provinciais - na América Latina, África e Europa - com o 
envolvimento direto do Conselho Geral em suas reuniões. Essa foi uma iniciativa 
e projeto pessoal do Irmão Charles.752

Em 1993, foi ficando mais claro que algo havia se perdido com o fim do antigo 
modelo de Assistente Geral em 1976, em particular o modo como as responsabi-
lidades pelos serviços e regiões poderiam equitativamente se expandir. O Irmão 
Charles comentou isso em seu discurso de abertura da XIX Capítulo Geral.753 Na 
prática, observou ele, uma quantidade desproporcional de trabalho foi assumida 
pelo Superior Geral, o Vigário Geral e o Secretário Geral. Ou por considerarem 
que isso era mais em função do estilo pessoal e centralizador da liderança de 

750  Relatório do Irmão Superior Geral e seu Conselho ao XIX Capítulo Geral, p. 22
751  Irmão Charles Howard em transcrição de entrevista, idem. p. 38.
752  Irmão Benito Arbués, entrevista idem.
753  Alocução de Abertura do XIX Capítulo Geral, 1993. “Anexo.”
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Charles, ou porque a memória dos capitulares, em 1993, os advertia contra um 
retorno ao regime pré-1976, ou por outras razões, não houve qualquer mudança 
recomendada pelo Capítulo nesse campo. Na verdade, as questões seguiram ou-
tro caminho, com o Secretário Geral e o Ecônomo Geral não sendo mais mem-
bros do Conselho.754

O Conselho eleito em 1993 era, no consenso geral, particularmente capaz - 
homens de intelecto considerável, experiência comprovada de liderança, ampli-
tude de visão, paixão e fé; vários estavam em seus quarenta anos; homens eleitos 
em um Capítulo com o tema “audácia e esperança”. Havia também entre eles, 
por sua própria admissão, irmãos com fortes convicções pessoais para quem o 
consenso nem sempre vinha facilmente.755 Seu tempo como Conselho foi tam-
bém, infelizmente e rapidamente marcado e, até certo ponto pelo menos, defini-
do pelas mortes trágicas e violentas na África, entre elas um de seu próprio grupo. 
Precisou também lidar logo no início de seu período com o diagnóstico de tumor 
cerebral do Vigário Geral, o Irmão Seán, e a cirurgia imediata que isso exigiu. O 
Conselho, no entanto, definiu seus objetivos de forma mais consistente e planejou 
o seu trabalho de forma mais estratégica do que talvez qualquer Conselho antes 
deste. Seus primeiros dois meses juntos foram investidos fazendo exatamente isso: 
refletir em profundidade sobre os quatro temas do XIX Capítulo (missão, solidarie-
dade, espiritualidade apostólica marista, formação) e os documentos publicados 
em seguida. A partir disso, desenvolveram um “plano de pastoral” para os primei-
ros quatro anos de seu mandato, com o seguinte objetivo: 

Viver, com audácia e esperança, a nossa missão de animar e governar o Insti-
tuto, buscando uma vitalidade cada vez maior (conversão, fidelidade e transfor-
mação) em todos os níveis da vida do Instituto, baseado no Evangelho, em nossas 
Constituições, nos apelos do mundo e nas orientações do XIX Capítulo Geral.756

A meta global foi traduzida em cinco metas específicas relacionadas com a 
missão, a solidariedade, a espiritualidade apostólica marista, a formação e a rees-
truturação. Cada uma tinha emergido do Capítulo, embora não houvesse clareza 

754 Na verdade, de acordo com o Irmão Jeffrey Crowe, isso se tornou um dos primeiros desacor-
dos sobre o novo Conselho. Alguns, e ele entre todos, propuseram que alguns Conselheiros não só 
tivessem responsabilidades regionais, mas também sua base residencial nas regiões. A ideia era que 
eles agissem a maior parte do seu tempo dentro de uma região e fossem a Roma para as reuniões 
plenárias - pelas ideias que os Irmãos das Escolas Cristãs (Irmãos de La Salle) estavam introduzindo. 
A ideia foi rapidamente anulada com base na interpretação do artigo 136 das Constituições, que des-
creve o Conselho Geral “formando uma comunidade” com o Superior Geral”. (Irmão Jeffrey Crowe, 
entrevista, idem.)

755  Cada membro do Conselho que foi entrevistado pelo autor expressou sentimentos sobre isso. 
Ao mesmo tempo, em geral se concordava que a abordagem do Irmão Benito como líder do Conselho 
era sempre quem enfatizava discernimento e empenho a favor do consenso. Em seu Relatório para o 
Capítulo, os Conselheiros relacionavam isso como seu primeiro princípio operacional. (n.1.4).

756  Relatório do Irmão Superior Geral e seu Conselho ao XX Capítulo Geral, n. 1.2.
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inicial ou acordo em torno do alcance da quinta.757 Para levar adiante essas metas, 
o Conselho formou cinco Comissões entre os seus membros (Missão, Solidariedade, 
Espiritualidade Apostólica Marista, Formação e Finanças).758 Também introduziu o 
foco mais formal para os Conselheiros, alocando-os em seis “grupos continentais” 
(África, Ásia/Pacífico, Europa, América Latina e América do Norte) com alguma so-
breposição de Conselheiros entre esses grupos. Foram criados vários grupos ad hoc 
para questões mais específicas (Ruanda, as Irmãzinhas de Champagnat na América 
Central, Cuba, um Manual de Administração para a Casa Geral e a Canonização) 
e Conselheiros nomeados como delegados especiais do Superior Geral para três 
assuntos específicos : Ruanda/Congo, Casas de Formação e Centros de Renovação, 
e Colégio Internacional/nova Casa per ferie. Além disso, os Conselheiros dividi-
ram a responsabilidade de coordenar os aspectos da administração geral formando 
“grupos de trabalho” para o governo, publicações, patrimônio, pessoal, estatística e 
finanças. Era um arranjo ambicioso. Não é surpreendente que, entre as preocupa-
ções que tinham no final do seu mandato, uma foi o quanto suas responsabilidades 
e ausências necessárias os “esticaram”. Eles tinham questionamentos sobre a forma 
como o Conselho precisava trabalhar para atender suas responsabilidades.759

757  Irmãos Seán Sammon, Jeffrey Crowe e Luis García Sobrado, Entrevistas idem. O tema da rees-
truturação é tratado mais adiante.

758  Após a Conferência Geral, os dois primeiros foram integrados. 
759  Relatório do Irmão Superior Geral e seu Conselho para o XX Capítulo Geral, n. 3.5.

82. Conferência de Superiores Maristas da África e Madagascar no MIC, Nairobi (Quênia) 
junto ao Irmão Benito Arbués, Superior Geral, Seán Sammon, Vigário Geral e Jeff Crowe, 
Conselheiro Geral (1995).
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O Conselho do Irmão Benito manteve o padrão básico de duas sessões plená-
rias por ano, mas reduziu as visitas às Províncias de três para duas. Foi colocada, 
no entanto, mais ênfase nas visitas regionais e foi introduzido o conceito de reu-
nião de todos os membros dos Conselhos Provinciais de uma região, idéia desen-
volvida pelo Conselho Geral seguinte em “reuniões ampliadas” do Conselho Ge-
ral. Suas ênfases preferenciais durante as suas visitas e as reuniões regionais eram 
“animar e coordenar” em vez de “decidir de cima”.760 Procuraram ser “irmãos 
entre irmãos”, confiando na liderança local e respeitando a subsidiariedade.761 
Essa ênfase foi especialmente importante para o Irmão Benito.762  Suas realizações 
foram, de fato, consideráveis. Entre elas estavam: uma grande reestruturação do 
Instituto, um novo documento sobre a educação Marista, iniciativas significativas 
para introduzir a “Espiritualidade Apostólica Marista” no Instituto, a implementa-
ção do Guia de Formação e um curso de dois anos para formadores, a Canoni-
zação do Fundador, um grande impulso na difusão do patrimônio espiritual do 
Instituto e uma reforma das finanças do Instituto.

760  Ibid, n. 1.4
761  Ibid.
762  Entrevistas com o Irmão Seán Sammon e o Irmão Emili Turú, idem. O Irmão Joseph McKee 

(entrevistado em 8 de julho de 2015) deu o exemplo da confiança que depositou o Irmão Benito nos 
Provinciais das Províncias reestruturadas da África para que tomassem suas próprias decisões em torno 
das prioridades da missão e as estratégias de formação, chegando a conclusões que poderiam não 
coincidir com as preferências do Conselho Geral. 

83. O Irmão Benito Arbués, Superior Geral, com a nova comunidade de Quito. Equador (2000). 
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Foi durante este período que os primeiros passos de uma estrutura organizativa 
que poderia ser chamada de uma burocracia permanente ou cúria começaram a ser 
dados. Pelo menos desde o momento em que o Fundador tinha feito Irmão Francisco 
como seu secretário, sempre houve no Instituto alguns irmãos que estavam envolvidos 
em tempo integral em sua administração, mas não faziam parte do Conselho. De fato, 
em Roma, eles formavam uma das três comunidades distintas residentes na Casa: a 
Comunidade do Conselho Geral, a Comunidade da Administração Geral e a Comu-
nidade do Colégio Internacional. Eram, no entanto, o Superior Geral e o Conselho 
que ficavam responsáveis pela maioria das questões. A responsabilidade global por 
uma área ou outra foi dada a um Conselheiro, ou a dois ou três Conselheiros em uma 
comissão. Às vezes, como por exemplo com o Secretariado Social criado no segundo 
mandato do Irmão Basilio, pode ter havido algum irmão destacado para secretariar a 
Comissão do Conselho Geral e ajudar no seu dia-a-dia. Isso começou a mudar quan-
do, em primeiro lugar, o Procurador Geral não era membro do Conselho – o Irmão 
Quentin Duffy continuou nessa função por três anos depois de terminar o mandato 
de Vigário Geral em 1985. De forma semelhante, o Irmão Paul Sester continuou no 
comando dos Arquivos Gerais que anteriormente faziam parte de seu mandato como 
Secretário Geral. Em seguida, depois de 1993, quando o Ecônomo Geral e o Secre-
tário Geral não precisavam mais ser Conselheiros, isso significava que eles poderiam 
dirigir seus próprios escritórios, coordenar os serviços e todo o pessoal anexado a esses 
gabinetes e na direção de uma determinada área da Administração Geral, embora não 
sendo membros do Conselho.763 Ainda que, é claro, tivessem suas próprias rotinas de 

763  Durante o mandato do Irmão Richard Dunleavy como Secretário Geral nos últimos dois anos 
do Conselho do Irmão Benito, foi realizada uma revisão da Administração Geral por uma equipe for-
mada pelos Irmãos John Klein, Antonio Martínez Fernández e Clemente Ivo Juliatto. Foi recomendada 
uma consolidação dos serviços do “segundo andar” sob a responsabilbidade do Secretário Geral, com 
excepção do BIS. Antes disso, os Conselheiros tinham sua autoridade mal definida entre alguns mem-
bros da administração. (Irmão Richard Dunleavy, em entrevista idem.)

84. Os Irmãos Benito Arbués, Superior Geral, e Jeff Crowe, Conselheiro Geral, nas Filipinas, 
dirigem uma reunião para planejar a vida e a missão da Província.
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prestação de contas ao Conselho Geral, ou talvez a uma Comissão em separado, 
foram eles que em grande parte ficaram responsáveis por dirigir os seus próprios 
gabinetes. Em 1996, com o estabelecimento do novo Bureau Internacional de 
Solidariedade (BIS), com o seu próprio diretor e uma equipe de dois profissionais 
leigos, outro passo foi dado no desenvolvimento de uma cúria permanente. O 
Conselho teve o cuidado, no entanto, de garantir que as nomeações para esses 
papéis fossem limitadas, geralmente com um mandato de três anos que podia ser 
renovado uma única vez.

Enquanto um Conselho-com-comissões devia permanecer como um modelo 
importante de liderança e de administração para o próximo Conselho Geral,764 
gradualmente a nomeação de Secretários em tempo integral dessas comissões 
começou a ser feita como, por exemplo, o Irmão Teófilo Minga para a Comissão 
de Vida Religiosa, o Irmão Michael Flanigan para a Comissão do Laicato e o Irmão 
Juan Miguel Anaya para a Comissão da Missão. Houve também algum desenvol-
vimento durante o tempo do Conselho, com a criação de um Secretariado das 
Vocações e mais tarde um Secretariado dos Leigos, cada um com seu próprio 
Diretor (Irmãos Ernesto Sánchez e Pau Fornells, respectivamente). Isso ficou con-
solidado após a Conferência Geral de 2005, com a continuação de apenas três 
Comissões do Conselho Geral, cada uma com o seu próprio secretário permanen-

764  As seis Comissões e respectivos responsáveis foram: Vida Religiosa (Antonio Ramalho), Leigos 
(Pedro Herreros), Missão (Emili Turú), Governo (Peter Rodney) e Uso Evangélico dos Bens (Maurice 
Berquet). Cada um desenvolveu uma proposta de missão, com objetivos e estratégias específicas. Cf. 
FMS Mensagem, n. 33. Julho de 2004.

85. Conselho Geral ampliado da Região Arco Norte. Guadalajara, México (2008).
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te (Missão, Vida religiosa e Uso Evangélico dos Bens). O Conselho estabeleceu 
outras comissões internacionais permanentes, com encontros esporádicos - para 
os Assuntos Econômicos e para o Patrimônio Espiritual - e uma série de comissões 
internacionais ad hoc para realizar ou supervisionar tarefas específicas: Espiritua-
lidade Marista (para elaborar o texto que se tornou “Água da rocha”), Vocação do 
Leigo Marista (para elaborar o documento “Em torno da mesma mesa”), Pastoral 
Juvenil Marista (para o texto que se tornou “Evangelizadores entre os jovens”), 
Lugares Maristas, Guia para os secretários Provinciais e revisão do Capítulo 4 das 
Constituições. Com mais apoio local em Roma, os Conselheiros Gerais ficaram 
um pouco mais livres para exercer suas funções de animação e acompanhamento 
pastoral das Províncias. O XX Capítulo Geral solicitou especificamente ao novo 
Conselho do Irmão Seán para ser “pastoral” e “criativo” em sua animação e go-
verno.765 Para o Conselho do Irmão Seán a prioridade era concentrar seus esforços 
em “promover a vitalidade do Instituto”, que ele via como a principal responsabi-
lidade dada pelo Capítulo.766 Para consolidar essa vitalidade havia a necessidade 
de maior clareza em torno da identidade, como o Irmão Luis García Sobrado 
observou na época:

A identidade do Irmão (não só a do Leigo Marista) é um tema que vem emergindo 
como uma questão fundamental tanto para a espiritualidade como para a missão.767

O Conselho perseguiu esse objetivo de diversas maneiras. Em primeiro lugar, 
“Conselheiros de ligação” foram nomeados para cada unidade administrativa, 
bem como para vários centros de formação e renovação e para a Casa Geral. Ele 
seguiu o modelo de duas visitas às Províncias - uma longa e outra curta -, mas 
procurava cada oportunidade para estar presente nas Províncias para outros fins, 
como a realização de retiros e oficinas, a participação em Capítulos Provinciais 
e nas Assembléias das Províncias e a introdução de reuniões do Conselho Geral 
Ampliado. Todos do Conselho se dirigiram a todas as regiões para essas reuniões. 
Um senso de unidade e de trabalho em equipe foi uma prioridade especial para 
esse Conselho, assim como os próprios esforços dos seus membros para construir 
Comunidade e apoio mútuo.768 Os Conselheiros também deram ênfase ao acom-
panhamento pastoral dos irmãos individualmente. Um exemplo específico é a 
carta pessoal que o Irmão Seán escreveu aos Irmãos mais jovens, aqueles de meia 
idade e os mais idosos. 769 Ele dedicou bastante tempo a isso e a resposta indivi-

765  Atas do XX Capítulo Geral, n. III.3.1.4, 3.1.5.
766  Ibid. n. III.3.2. A.2.
767  FMS Mensagem, n. 33. Julho de 2004.
768  Este ponto foi recorrentemente mencionado pelos membros desse Conselho ao autor. Irmãos Peter 

Rodney, e Maurice Berquet, Seán Sammon, Emili Turú, Antonio Ramalho, Pedro Herreros e Luis García 
Sobrado, entrevistas idem.

769  A primeira foi escrita em 2002 para 834 irmãos que tinham menos de 40 anos de idade. Suas 20 
páginas tratavam dos temas da fidelidade e do dom de si mesmo a Deus. Boletim Marista, n. 31, 21 de 
outubro de 2002.



284

Tomo 3Green istória do  nstituto

dual foi significativa.770 Muitos deles apreciaram a profunda compreensão de Seán 
da humanidade dos irmãos e sua liberdade norte-americana para escrever aber-
tamente sobre suas lutas pessoais no crescimento pessoal e na espiritualidade.771

Uma particular decisão tomada pelo Conselho do Irmão Seán no início do seu 
mandato assumiu um certo simbolismo para o Instituto. O novo Conselho decidiu 
que os idiomas de trabalho seriam o espanhol e o inglês, ao invés do francês. Até 
2001, a língua do Conselho Geral - seja quando na França ou na Itália - tinha sido 
sempre o francês. As reuniões eram em francês; a língua falada na comunidade era 
francês. As reuniões de comissões internacionais e forças-tarefa eram geralmente 
em francês. Uma pequena história, que indica o grau em que a Casa Geral foi uma 
espécie de colônia francesa em solo italiano, é a contada pelo Irmão Seán e se rela-
ciona com o Irmão italiano, Gabriele Andreucci. O Postulador Geral encontrou-se 
um dia com o Ir. Seán junto à porta de saída e este lhe perguntou para onde ia. Ele 
respondeu com um sorriso, “para a Itália!”.772 Enquanto a língua italiana era, desde 
o tempo do Jesus Magister, aquela usada no Colégio Internacional, a outra metade 
da Casa Geral ficou com o idioma do Fundador. Sua morte foi um indicativo da 
mudança que ocorreu no centro de gravidade do Instituto. O Conselho agora tinha 
apenas um nativo francês; no Conselho seguinte não haveria nenhum. Relativamen-
te poucas obras do Instituto estavam na França ou em países de língua francesa. Em 
seu discurso de abertura para o XXI Capítulo Geral, o Irmão Seán sugeriu que o Ins-
tituto deveria ser capaz de agir de forma mais unificada se todos os seus membros 
falassem pelo menos uma língua em comum. E a língua proposta foi o francês!773 
Entre as ideias do Superior Geral em fim de mandato tomadas pelo Capítulo, essa 
não foi mencionada. Cada vez mais, reuniões e encontros internacionais maristas 
vêm sendo realizados principalmente em duas línguas: espanhol e inglês.

O modus operandi do novo Conselho em 2009 seguiu bem as prioridades que 
estabeleceu para si mesmo. Em sua primeira sessão plenária, o Conselho elaborou um 
plano estratégico para a animação e o governo do Instituto a caminho do seu bicente-
nário em 2017. Uma parte importante desse planejamento envolveu extensa consulta 
e diálogo com outras pesssoas. Dois anos mais tarde, o Irmão Joseph McKee refletiu:

A marca do nosso trabalho em conjunto como um Conselho tem sido a meto-
dologia utilizada pelo XXI Capítulo Geral de um “novo modo de ser e de fazer” 
juntos - uma metodologia que coloca ênfase no diálogo, no consenso e em uma 
maior abertura para a realidade internacional e intercultural do nosso Instituto no 
mundo de hoje. Também ficou muito claro para nós desde o início do nosso tem-

770  Irmão Peter Rodney e Irmão Antonio Ramalho, entrevistas idem. O próprio Irmão Seán o considerou 
um projeto pessoal a que deu prioridade especial. Isso o levou ao contato prolongado com muitos irmãos. 
Ele mencionou, por exemplo, mais de 400 respostas à sua carta aos irmãos mais idosos. (Entrevista idem).

771  Irmão Antonio Ramalho, idem.
772  Irmão Seán Sammon, idem.
773  Irmão Seán Sammon, Discurso de Abertura do XXI Capítulo Geral.
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po juntos que precisávamos envolver mais vozes do que as nossas para animar e go-
vernar o Instituto ... Os Diretores dos diversos Secretariados, membros da Adminis-
tração Geral, os irmãos responsáveis pela formação permanente no Instituto, bem 
como pessoas de fora do nosso mundo marista, nos ajudaram em nossas reflexões 
para discernir e elaborar nossos objetivos e os valores que os sustentam e que dese-
jamos promover. E assim, pouco a pouco ao longo do tempo, o nosso plano de ação 
integrado para a Animação e o Governo do Instituto começou a dar forma aos oito 
“Objetivos”, cada um com as suas “Linhas de Ação” e “Estratégias” ... e tudo isso 
com base em um comum e consensuado conjunto de entendimentos permitindo-
-nos, esperamos, caminhar juntos na mesma direção – rumo a uma “nova terra”.774

Uma das primeiras decisões foi manter o conceito de “ Conselheiros de liga-
ção”, mas com duas alterações: em primeiro lugar, a sua ligação seria por Regiões 
e em pares de Conselheiros;775 em segundo, em sua maior parte e se suas línguas 
permitissem, os Conselheiros trabalhariam com regiões que não eram as próprias, 
algo que era esperado que os ajudasse a trabalhar com um certo grau de “liberda-
de cultural” e ser testemunhas da interculturalidade.776 Foram estabelecidos qua-
tro Secretariados, cada um com seu próprio Diretor: Missão, Irmãos Hoje, Leigos 

774  Irmão Joseph McKee, in FMS Mensagem, n. 41, dezembro de 2011, p. 13.
775  O objetivo era que esses Conselheiros de Ligação permanecessem os mesmos durante os 8 

anos. Irmão Ernesto Sánchez, em entrevista gravada com o autor, 6 de julho de 2015.
776  Irmão Joseph McKee, entrevista idem. (Irmãos Josep María Soteras e Eugène Kabanguka eram 

Conselheiros de Ligação das Américas, Antonio Ramalho e Ernesto Sánchez da África e Europa, e 
Michael de Waas e John Klein da Ásia/Oceania. Com a renúncia mais tarde de John Klein como 
membro do Conselho, Joseph McKee ocupou o seu lugar da Ásia/Oceania. Víctor Preciado passou a 
ser vinculado às Américas.)

86. Reunião da Comissão internacional Irmãos Hoje. Roma (2015).
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e Colaboração Internacional para a Missão. Os dois primeiros passaram também 
a ter, com o tempo, um Diretor Adjunto e o terceiro a ter dois leigos como “co-
diretores”. Cada Secretariado tinha o seu próprio organismo de referência - uma 
Comissão Internacional ou uma versão ampliada.777 A FMSI formava uma quin-
ta entidade. Os Conselheiros Gerais foram relacionados a cada Secretariado; no 
caso da FMSI, o Conselheiro de ligação era oficialmente o Presidente da Funda-
ção.778 Outras divisões da Administração Geral foram incluídas sob a alçada do 
Vigário Geral, do Secretário Geral, do Postulador Geral e do Ecônomo Geral.779 

777  Nem todos ocupavam o lugar desde o começo. Por exemplo, a Comissão Internacional da 
Missão foi instituída em 2011 para apoiar o trabalho do Secretariado. (Notícias Maristas, n. 204, 5 de 
abril de 2011). A reunião deveria ser anual. A Comissão Internacional dos Irmãos Hoje só foi convo-
cada em julho de 2013. Notícias Maristas, n. 279, 2 de agosto de 2013.

778  Era o Irmão Michael de Waas CG.
779  Como era seu direito, o Conselho Geral elegeu um membro adicional para que o Irmão Víctor 

Preciado, Ecônomo Geral, assumisse como Conselheiro Geral. Na conclusão de seu mandato como 
EG em 2015, o Irmão Víctor permaneceu como membro do Conselho e seu sucessor, o Irmão Libardo 
Garzón, tornou-se o Ecônomo Geral, mas não Conselheiro. A função de Procurador Geral, com sede 
em Roma, foi reformulada, com um irmão de ligação com a Santa Sé e um outro proporcionando 
assessoria canônica ao Conselho Geral; nenhum deles integrando a Administração Geral.

87. Organograma  
do Conselho Geral (2010).
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Assim, a transição completa fora alcançada a partir do modelo pré-1976 de gover-
no e animação para um novo, com um grupo eleito de liderança (Conselho Geral) 
e uma burocracia permanente (os Secretariados e outras equipes). O Conselho 
desenvolveu um organograma para apresentar a forma como isso funcionaria780:

Era uma estrutura simples - apenas cinco Secretariados e cinco outros escritórios. 
Ela de fato envolvia menos irmãos em Roma do que qualquer uma das três adminis-
trações anteriores.781 Esses departamentos da Administração Geral poderiam dedicar 
a atenção em tempo integral para as áreas pelas quais eram responsáveis. Ao mesmo 
tempo, havia o desafio de que o seu trabalho fosse coordenado e contasse com a cola-
boração e fertilização entrecruzadas de ideias. O Irmão Chris Wills observa:

Uma das coisas que temos trabalhado nos últimos anos é a derrubada das pa-
redes invisíveis entre os Secretariados. Quando cheguei aqui, havia uma cultura de 
cada Secretariado trabalhar afastado do outro, sem muita relação e sem perceber 
que uma mudança de sistema beneficiaria a todos. Vemos agora que é importante 
que todos nós estejamos integrados nas mesmas questões que nos envolvem, como 
a comunhão e a corresponsabilidade, a espiritualidade marista, as prioridades da 
missão, a compreensão da identidade do irmão, e assim por diante.782

O objetivo do Conselho foi que, na e por sua liderança, eles próprios tentariam 
viver o estilo de vida dos irmãos que, eles esperavam, deveria caracterizar o Ins-
tituto inteiro - um estilo de vida simples, orante, feito de serviço e não de busca 
de poder e autoridade, com atitude de colaboração, homens de Deus, místicos e 
profetas.783 Assim, com ênfase na presença pessoal para seus coirmãos e outros 
maristas, novas tecnologias propiciaram outras formas de comunicar-se e ficar co-
nectado. O Irmão Emili usou esses meios de comunicação amplamente de forma 
a ser ao mesmo tempo moderno e mariano.784 Uma das prioridades do Conselho 
no início de seu mandato foi que essa forma mariana da Igreja marcaria não só a 
vida e os trabalhos do Conselho, mas toda a Administração:

“A missão da Administração Geral é inspirada por Maria no momento da Vi-
sitação. Ela sente que há uma necessidade e decide diligentemente colocar suas 
habilidades a serviço dos outros “(Manual do Pessoal da Administração Geral”). 
Visitar” figura entre as principais obrigações de alguns membros da administração 
geral e é, sem qualquer dúvida, o que ocupa a maior parte do seu tempo. Mas 
aqueles que são mais estáveis   em Roma, por outro lado, esforçam-se muito mais 

780  FMS Mensagem, n. 41, dezembro de 2011. Essa edição inclui uma descrição detalhada do 
plano do Conselho, suas prioridades e estratégias.

781  Irmão Emili Turú, entrevista idem. Parte desta redução no número poderia ser explicada pelo 
aumento do uso de tradutores que viviam em outros lugares e com quem a comunicação passou a ser 
via eletrônica.

782  Irmão Chris Wills, entrevista com o autor, 4 de dezembro de 2015.
783  Irmão Michael de Waas, entrevista idem.
784  Irmão Antonio Ramalho, entrevista idem.
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para dar as boas-vindas às muitas pessoas que nos visitam. Em ambos os casos, 
Maria é a nossa fonte de inspiração. Sabemos bem que, se quisermos construir 
uma Igreja com rosto mariano, temos de começar por nossas próprias vidas diá-
rias. E, certamente, a nossa forma de trabalhar e se relacionar com o outro deve 
deixar transparecer esse tom mariano. Por essa razão, quando nos perguntamos 
no Conselho Geral que valores queremos enfatizar na nossa maneira de nos orga-
nizar e operar, salientamos os seguintes:

n diálogo fraterno,

n participação ativa,

n interação construtiva entre as pessoas e organismos envolvidos.

O ícone de Pentecostes representa muito bem os ideais da Igreja mariana, que 
queremos tornar nossos: uma comunidade circular, mas não fechada em si mes-
ma; unidade e compreensão ultrapassando a multiplicidade de línguas; abertura 
ao fogo do Espírito; sinal de fraternidade e de reconciliação no meio do povo; 
uma comunidade de homens inspirados por uma mulher que os preside.”785

A Contribuição das Conferências Gerais

Apesar de ter havido reuniões de Provinciais com o Conselho Geral a par-
tir da época do Irmão Charles-Raphaël, elas foram formalizadas pelo Diretório 
ad experimentum em 1968, assim como as Conferências Regionais. Como foi 
mencionado acima, pouco aconteceu em relação às últimas até depois de 1985, 
embora, curiosamente, o conceito não tenha sido mencionado nas Constituições 
ou Estatutos. Desde o XVIII Capítulo Geral, a prática normal tem sido a de ter uma 
Conferência Geral entre os Capítulos Gerais com dois objetivos:

n fortalecer a unidade do Instituto e permitir que os Superiores tenham con-
tato direto com o Irmão Superior Geral, os membros do seu Conselho e uns 
com os outros;

n estudar questões de interesse geral e propor formas de respondê-las.786

Desde o XXI Capítulo Geral em 2009, o estatuto acima foi publicado sob o título 
de “Governo Geral”, indicando o seu lugar na liderança compartilhada do Instituto.

Houve quatro Conferências Gerais desde 1985, embora também tenha havido 
outras reuniões mais curtas de Provinciais com a Administração Geral.787 A maneira 

785  Irmão Emili Turú, in FMS Mensagem, n. 41. Dezembro de 2011, p. 8.
786  Constituições e Estatutos, n. 137.11. 
787  Duas reuniões significativas ocorreram em junho de 2007 (para rever as iniciativas acertadas em Ne-

gombo) e em julho de 2015 (para discutir o projeto dos Novos Modelos de Animação, Governança e Gestão).
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como a primeira dessas, convocada pelo Irmão Charles em Veranópolis, afastou-se 
do estilo e da finalidade das quatro realizadas em Roma no tempo do Irmão Basilo 
foi comentada acima. O tema ambicioso do encontro ( “A missão do Irmão Marista 
em face do futuro”), os recursos disponíveis, o alcance e rigor da sua organização e 
seu conteúdo, seu prelúdio com a «peregrinação de solidariedade», sua localização 
na América Latina seis anos após o emblemático encontro de Chosica, os processos 
utilizados e os irmãos escolhidos para fazer as apresentações, a presença de irmãos 
jovens de cada região e sua extensa informação em uma edição especial da FMS 
Mensagem788, tudo era indicativo da importância estratégica que o Irmão Charles 
tinha colocado no evento. Ele considerou isso como forma de ganhar corações e 
mentes para uma reorientação fundamental do Instituto, em linha com as conclu-
sões a que os Provinciais da América Latina chegaram seis anos antes e com as 
aspirações das Constituições que eram ainda muito novas.

Em 1997, um acontecimento de importância semelhante havia sido planejado para 
acontecer na África. Infelizmente, os temores em relação à segurança levaram a transferir 
de última hora para Roma, na mesma sala capitular onde muitos dos participantes passa-
ram dois meses quatro anos antes. O tom da VI Conferência Geral, tal como foi refletido 
na Circular que surgiu a partir do encontro, tinha um certo caráter de urgência. “Agora!” 
foi o seu tema. “Refundação” foi a sua mensagem. No entanto, os seus resultados, ape-
sar dos fortes apelos do Superior Geral na abertura e no encerramento, foram menos 
importantes. Os oito jovens irmãos presentes trouxeram alguma agilidade às questões de 
formação que foram discutidas, assim como os oito leigos sobre a crescente importância 
do laicato e do seu lugar na vida e na missão maristas. Eles tinham alguns comentários 
provocativos para fazer aos irmãos sobre seu modo de viver a espiritualidade marista.789 
Ao mesmo tempo, os objetivos da Conferência foram bastante modestos, tratando-se 
mais de confirmar orientações estabelecidas do que imaginar novas. Sobre isso o Irmão 
Benito escreveu:

Tinha como objetivo avaliar a implementação das recomendações do Capítulo 
e dar um novo impulso aos irmãos para os quatro anos seguintes. Os Conselheiros 
Gerais, por meio de comissões de trabalho, orientaram as discussões sobre cinco 
temas: Espiritualidade Apostólica Marista, Solidariedade, Missão e Proposta Edu-
cativa, Formação e Pastoral Vocacional, Administração dos bens. Uma avaliação 
realizada em cada Província foi o ponto de partida para o estudo desses temas. 
Mais do que elaborar novas orientações, atentou-se para o modo de continuar 
caminhando no espírito e na linha indicados pelo Capítulo.790

Foi dado um retorno sobre o novo documento de educação, o que resultou 
em algumas mudanças.791 O Conselho Geral foi instado a entrar em ação com 

788  FMS Mensagem, n. 4, novembro de 1989.
789  Cf. FMS Mensagem, n. 24, outubro de 1997, p. 27-28.
790  Caminhar em paz, mas depressa, p. 6-7.
791  Irmão Jeffrey Crowe, entrevista idem.
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um amplo projeto de reestruturação,792 e houve críticas ao Conselho de algumas 
partes do Instituto pela não substituição do Irmão Chris Mannion, mas nenhuma 
alteração foi feita no Conselho.793 O Irmão Benito comunicou ao Instituto sobre a 
união e a harmonia que prevaleceram na Conferência, a boa vontade e o compro-
misso, bem como uma combinação de esperança e realismo. Mas os planos do 
Conselho Geral eram conceber, para a segunda metade do seu mandato, pouca 
coisa diferente do que vinha sendo trabalhado depois do Capítulo de 1993.794 
Com a possível exceção do impulso que foi dado à reestruturação, a Conferência 
Geral não seria lembrada como um marco importante na história do Instituto.795

Em contraste com 1997, os objetivos definidos para a Conferência em Ne-
gombo, em 2005, foram bastante ambiciosos, nesse sentido mais parecidos com 
o desejo de reorientação que se havia previsto para Veranópolis dezesseis anos 
antes. Na verdade, era esperança do Conselho Geral de que seria um “momento 
decisivo” na história do Instituto:

Depurar ainda mais a visão do futuro da vida e da missão maristas que vem 
emergindo há algum tempo e colocar em prática os meios para realizar essa visão 
de modo mais completo.796

A lista de temas escolhidos para o evento era longa:

n A proposta do projeto Ad Gentes;

n Reflexão sobre os avanços dos cinco apelos do XX Capítulo Geral;

n A animação e o governo do Conselho Geral do Instituto ao longo dos quatro 
anos anteriores, com um foco particular sobre a aplicação da reestruturação;

n Vocações e formação, e a esperança de promover uma “cultura vocacio-
nal” através do Ano Vocacional;

n Planejamento da segunda rodada de visitas do Conselho Geral;

n Finanças e o progresso dos Planos Provinciais em relação ao uso evangéli-
co dos bens;

n As propostas de renovação dos lugares maristas;

n A espiritualidade apostólica marista, com foco na redação do novo do-
cumento e o sucesso variável das redes de espiritualidade baseadas nos 
idiomas;

792  Ibid.
793  Irmão John Klein, em entrevista gravada com o autor, 22 de maio de 2015.
794  Descritos no início da Circular de 1998 do Irmão Benito (p.63-66) e brevemente mencionados 

no Relatório do Conselho ao Capítulo Geral seguinte (n.1.9). 
795  Essa era certamente a visão do Irmão Seán Sammon quando entrevistado, idem.
796  FMS Mensagem, n. 34. Dezembro de 2005, p. 6.
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n Os leigos, com uma consideração sobre os resultados de um questionário 
enviado a todas as Províncias sobre a formação, o movimento Champag-
nat, a corresponsabilidade, identidade e conexão;

n Missão, com um foco particular na primeira Assembleia Internacional da 
Missão Marista;

n Formação para os Secretários Provinciais797;

O comprimento da lista era indicativo dos muitos projetos que o Conselho ti-
nha em marcha e da medida do envolvimento dos Provinciais e de todo o Instituto 
na tomada de decisões sobre estas matérias. Além de respaldar as principais ini-
ciativas, como o documento de espiritualidade marista e a assembleia internacio-
nal da missão, os Provinciais deram o seu apoio a dois projetos que, na verdade, 
teriam um grande impacto e repercussão: a renovação dos lugares maristas e o 
projeto missão Ad Gentes na Ásia. Os projetos foram apresentados como com-

797  FMS Mensagem, n. 34. Dezembro de 2005, p. 6.

88. Sessão de trabalho  
da 7ª Conferência Geral. 
Negombo, Sri Lanka (2005).

89. Participantes da 7ª Conferência Geral. Negombo, Sri Lanka (2005). 
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plementares, com o compromisso do programa de missão Ad Gentes visto como 
uma forma de “reivindicar o espírito da construção de l’Hermitage”. Os resultados 
foram logo visíveis, com a realocação significativa de recursos materiais e pessoal, 
e a reestruturação administrativa do Conselho. Seu significado é indicado pela 
decisão de se realizar uma conferência extraordinária dos Provinciais dois anos 
mais tarde em Roma para verificar os progressos.798

Tal como aconteceu com os Capítulos Gerais, o estilo das Conferências Gerais, 
mais especialmente os seus processos de discussão e tomada de decisão, mudou 
muito nas três décadas. O XXI Capítulo Geral, com a sua inovação de mesas re-
dondas e a metodologia de construção de consenso, teria um impacto em todo 
o Instituto, e até mesmo em organismos eclesiais fora do Instituto que aprende-
ram com os Maristas. Os membros do Conselho Geral começaram a notar que o 
diálogo genuíno, o trabalho extensivo em pequenos grupos e a diminuição dos 
jogos de poder e da argumentação defensiva, tudo começou a tornar-se norma 
nos Capítulos Provinciais e outras Assembleias.799 Irmãos que estiveram em várias 
Conferências Gerais comentaram sobre como as reuniões tinham se tornado “me-
nos tensas, mais humanas, mais transparentes e com menos suspeitas.800

As três semanas passadas em l’Hermitage em setembro de 2013 convidaram 
os membros da VIII Conferência Geral para uma dinâmica que procurou nutrir um 
sentido do ser “místicos” e “profetas”, pessoas que podiam “despertar a aurora” 
de um novo futuro Marista.

798  Para os propósitos deste livro, a Conferência Geral de Provinciais de 2007 não é caracterizada 
como uma Conferência Geral.

799  Comentário do Irmão Emili Turú ao autor, 1 de dezembro de 2015.
800  Irmão Peter Rodney, entrevista idem.

90. Participantes da 8ª Conferência Geral. L´Hermitage, França (2013). 
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A Conferência Geral celebrada em 
l’Hermitage poderia ser traduzida como 
a experiência do coração. Foi pisar em 
solo sagrado, despojar-se para escutar o 
Senhor, que falou tão profundo e de tan-
tas maneiras diferentes. Também ajudou 
a alçar as antenas para o contexto atual 
e aos desafios e horizontes de futuro de 
nosso mundo, das crianças e jovens, da 
Igreja e do próprio Instituto. Ela poderia 
ser sintetizada como uma “provocação 
do Espírito” na mente e no coração ma-
rista que nos ajudou a ver mais, com mais 
claridade, as chamadas que Ele mesmo 
nos propôs no XXI Capítulo Geral.801

Não era para ser uma Conferência 
cheia de palestras e oficinas, com o ob-
jetivo de produzir um bem elaborado 
documento final. Era, antes, para ser algo 
muito mais orgânico e contemplativo. 
Não pretendia ser um exercício de lógi-
ca cartesiana, mas ser um evento menos 
arrumado e mais experiencial. “O Conselho Geral estava mais aberto e menos di-
retivo, capaz de deixar as coisas emergirem.” 802 Esse mapa mental, que captou os 
movimentos da Conferência e as prioridades que foram surgindo da discussão, seria 
um documento que aos delegados de Capítulos ou de Conferências Gerais de uma 
geração anterior apareceria como bastante desconcertante803: 

801  Irmão João Carlos do Prado, p. 76
802  Irmão Ken McDonald, entrevista gravada com o autor, 29 de setembro de 2015.
803  FMS Mensagem, n. 44, junho de 2014, pp. 88-89.

91. e 92. Sessão de trabalho da 8ª Conferência 
Geral. L´Hermitage, França (2013).

93.  Nuvem de conceitos.
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A equipe de planejamento queria que o meio se tornasse a mensagem median-
te a construção de um programa em torno de três ideias: “l’Hermitage”, “La Valla” 
e “Fourvière”. Como todas as Conferências Gerais, esta observou o que havia sido 
identificado pelo Capítulo Geral anterior, mas em vez de um tratamento sequen-
cialmente analítico de cada ideia, houve um encontro prolongado com Jesus, 
com Maria, com Marcelino e com os sinais dos tempos:

Vivenciamos o tema da Conferência Geral, “Profetas e místicos para o nosso 
tempo”, numa caminhada de fé que seguiu os passos de Marcelino Champagnat. 
Nós saímos das Províncias para l’Hermitage, em seguida para La Valla e final-
mente para Fourvière, buscando a fonte onde Marcelino bebeu e se inspirou. 
Encontramos a fonte: é a confiança em Deus e a convicção de que o cuidado 
de Maria nunca nos faltará. Essas convicções impregnaram Marcelino de paixão 
por Deus e de compaixão pelas pessoas, especialmente as crianças pobres. Em 
resposta ao XXI Capítulo Geral que nos convocou para “uma vida nova para um 
mundo novo”, a nossa partilha e nossas atividades, durante essas três semanas, 
propuseram um novo começo. Como Nicodemos, senti-me convidado a “nascer 
de novo “, para recriar e viver uma nova cultura marista. É claro para mim que só 
uma estreita relação com Jesus vai dar significado às minhas relações humanas e à 
minha missão. Caso contrário, serei um mero agente de uma ONG! Em Fourvière, 
também nos comprometemos a empreender o processo de conversão pessoal e 
institucional para construir uma Igreja mariana, simples e atenta às necessidades 
de todos, não importam os riscos. Internacionalidade e interculturalidade foram 
bem evidentes, dadas as nossas origens diversas, e apareceram com destaque em 
nossas celebrações litúrgicas.804

.

No final, os participantes mencionaram as seis características que, esperavam, 
descreveria o Instituto no ano de 2020. Dessas seis, setenta e cinco por cento 
dos participantes da Conferência escolheram “internacionalidade” como a mais 
forte.805

804  Irmão Eugène Kabanguka (CG), ibid.p.85.
805  FMS Mensagem, n. 44, pp. 90-91.
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O impacto da Conferência Geral foi bastante significativo para a segunda me-
tade do mandato do Conselho do Irmão Emili, que começou a delinear 2017 
como um “novo começo”, marcado por essas características, de modo especial 
a  internacionalidade e a interculturalidade. A experiência da Conferência foi 
profundamente mística, com os participantes regressando às suas Províncias e a 
Roma com um compromisso em favor de uma ação profética colegiada:

O profeta marista é aquela pessoa, homem ou mulher que, inspirado pelo Pa-
dre Champagnat e nossos primeiros irmãos, torna-se testemunha de fraternidade 
em um mundo que cada vez mais se divide e separa as pessoas, estabelecendo 
barreiras sociais, raciais, culturais, religiosas e econômicas. Vivemos uma mudança 
de época que nos desafia a sair de nós mesmos e de nossa zona de conforto, a 
fim de explorar e experimentar a riqueza da internacionalidade e nos convida a 

94.  Seis traços que deveriam caracterizar o Instituto até o ano 2020.
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desenvolver um coração novo que dá testemunho de Jesus Cristo, em uma vida de 
amor incondicional e disponibilidade radical.806

A Conferência Geral cresceu para ser uma experiência altamente colegiada e 
um dos principais meios de moldar a linguagem, as orientações e as prioridades 
do Instituto.

Conferências Regionais

Também cresceram em importância, embora um pouco diferenciada em cada 
região, a força e o papel das Conferências Regionais de Provinciais e, em alguns 
casos, as Assembleias Regionais da Missão. Onde mais facilmente esse modelo 
se desenvolveu tem sido nas Américas. Como já foi mencionado, foram os latino-
americanos, embora não sem a resistência e a suspeição mútua de uns poucos,807 
que primeiro tomaram essa direção, para formar a Conferência Latino-America-
na de Provinciais (CLAP) em 1979. Antes da Conferência Geral de Veranópolis 
em 1989 essa colaboração formal interprovincial não era comum no Instituto; 
as Províncias operavam com um alto grau de autonomia, mais ou menos como 
uma federação, como já foi comentado. Entre as Províncias do Brasil, havia mais 
cooperação do que na maioria dos outros lugares, principalmente na área da 
formação, 808 e isso deu ao Irmão Charles uma boa base sobre a qual incentivar 
algo mais amplamente desenvolvido em todo o continente.809 Foi também no Bra-
sil, algumas décadas mais tarde, que a primeira grande estrutura interprovincial, 
canalizando recursos e promovendo liderança para a missão e a vida marista, foi 
criada com o estabelecimento da UMBRASIL.810 A CIAP continuaria a se benefi-
ciar dos recursos que os brasileiros poderiam fornecer através da UMBRASIL.811

806  Irmão César Rojas, Ibid. p. 74.
807  Irmão Valdícer Civa Fachi, em artigo não publicado sobre a história da CLAP e CIAP escrito em 

2014:: Conferência Interamericana de Provinciais, p. 1-2.
808  De acordo com o Irmão Antonio Ramalho, era particularmente na área da formação que 

os seis Provinciais primeiro colaboraram. O primeiro exemplo tangível pode ter sido um livreto de 
orações para os Juvenatos brasileiros produzido em 1959. A partir dos anos 60, a colaboração se tor-
nou “muito forte” mediante a produção de recursos para a formação inicial e noviciados integrados. 
(Entrevista, idem.)

809  Irmão Charles Howard, transcrição de entrevista, idem. p. 39
810  A União Marista do Brasil (UMBRASIL) foi formalizada estatutariamente em 2005, oferecendo 

uma organização de cobertura às Províncias do Rio Grande do Sul, Brasil Centro-Sul, Brasil Centro-
Norte e o Distrito da Amazônia. Em 2006, funcionava com um escritório central em Brasília, com 
competência nas três áreas da vida religiosa, missão e governança. Também forneceria uma única 
entidade para representar o Instituto perante os órgãos civis e eclesiásticos. (Boletim Marista, n. 222, 
17 de novembro de 2005). A UMBRASIL tinha sido precedida pelo SIMAR, um projeto interprovincial 
conjunto que fornecia serviços comuns às então seis Províncias do país, e a EMIR, um grupo de refle-
xão interprovincial com um representante de cada Província (Irmão Antonio Ramalho, idem.)

811  Irmão Eugène Kabanguka CG (Conselheiro de ligação para as Américas), in entrevista idem.
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Desde muito cedo - em sua segunda reunião em 1982 – a CLAP tinha montado 
uma equipe de apoio (ELAMAR) para propiciar recursos, organizar suas reuniões, 
facilitar a comunicação e ajudar a tomar decisões.812 Isso permitiu que as orientações 
fossem seguras e dinâmicas durante as reuniões. O foco das primeiras reuniões era 
a identidade dos irmãos maristas hoje e as prioridades da missão.813 Em sua nona 
reunião, em Cochabamba, Bolívia, em 1999, a agenda da CLAP era cada vez mais 
inclusiva em relação aos leigos maristas e à espiritualidade marista em geral. Com 
sua última reunião, em Los Teques, Venezuela, em 2004, as estruturas permanentes 
tornaram-se firmes e outras foram agregadas (por exemplo, uma Comissão de Missão 
para o continente americano, a rede de espiritualidade, a rede de solidariedade, uma 
nova estrutura para a pastoral juvenil). Mais tarde, em Negombo, houve uma amplia-
ção para incluir os Estados Unidos e Canadá.814 A CIAP (Conferência Interamericana 
de Provinciais) abrangeria inicialmente três regiões: Brasil, Cone Sul e Arco Norte 
(da mesma forma como a CLAP, mas com as duas Províncias da América do Norte 
agora fazendo parte do Arco Norte). Em setembro de 2015, a terceira reunião da 
CIAP decidiu integrar o Brasil e o Cone Sul para se tornar uma única região. A partir 
de 2011 uma sólida infraestrutura tinha sido criada – com um Presidente eleito (e um 
conselho permanente com três membros), duas comissões e várias subcomissões, 
cada uma com suas prioridades e planos estratégicos: 815

812  Irmão Valdícer Fachi, op. cit., p. 2.
813  Esse foi o grande tema em Chosica (1984), Cali (1987), Guadalajara (1991), Campinas (1995) e em 

outras reuniões realizadas por ocasião do Capítulo Geral e Conferência Geral. Fachi, op.cit. pp.3-10.
814  Na décima reunião da CLAP os Provinciais do Canadá e Estados Unidos vieram como convidados, 

e uma decisão de princípio foi tomada para expandir a Conferência. Nesta fase, as Províncias dos EUA e do 
Canadá eram as únicas no Instituto que não faziam parte de uma estrutura regional formal (Cf. Relatório do 
Irmão Superior Geral e seu Conselho ao XX Capítulo Geral, n. 2.6). A mesma reunião da CLAP decidiu que 
a nova CIAP iria assumir a responsabilidade por Haiti (uma fundação canadense originalmente) e também 
estabelecer uma nova comunidade no Canadá. (Boletim Marista, n. 163, 7 de outubro de 2004).

815  Irmão Valdícer Fachi, op. cit., p. 16.

95.  Modelo organizativo da 
CIAP.
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Isso permitiu resultados concretos a serem alcançados nas três (mais tarde duas) 
regiões e em nível continental como, por exemplo, um manual de formação e certi-
ficação em nível universitário para diretores de obras educacionais maristas, recur-
sos de espiritualidade, novas comunidades internacionais, estruturas de apoio para 
aqueles envolvidos em áreas equivalentes de trabalho, tais como solidariedade e 
pastoral juvenil.816 Menção especial deve ser feita à Subcomissão de Espiritualidade 
da Comissão de Irmãos e Leigos como a entidade permanente da Rede de espirituali-
dade, que já existia de longa data. Em 2011, essa Subcomissão estava sendo dirigida 
muito mais por leigos maristas do que irmãos e tinha desenvolvido uma série de 
estratégias e recursos para a formação espiritual e associação dos Maristas.817

Outros intentos para a convocação de reuniões continentais de Provinciais, 
constituindo posteriormente Conferências regidas por estatutos formais, começa-
ram seus primeiros passos após Veranópolis. Por volta de 1993, a “regionalização” 
foi mencionada pelo Capítulo como uma prioridade para o Instituto, com os capi-
tulares fazendo a seguinte recomendação:

O Irmão Superior Geral e seu Conselho, como promotores de um processo de 
regionalização, encorajarão a colaboração interprovincial, dentro do espírito de 
solidariedade, expresso por este Capítulo.818

Na África, o MIC (Centro Marista Internacional) de Nairóbi deu aos Provinciais 
um ponto imediato de atenção - um motivo para se reunirem regularmente e um 
lugar para fazê-lo. O MIC foi bastante influente em ajudar a criar uma identidade 
marista pan-africana.819 A Conferência dos Superiores da África e Madagascar co-
meçou em 1995. Após a reestruturação das diversas Províncias, Distritos e Setores 
em cinco novas unidades administrativas, isso se tornou um agrupamento ainda 
mais simples, com uma força extra proveniente do nível de autoridade que o Ir-
mão Benito estava disposto a dar. Isso permitiu que os Provinciais e o Superior de 
Distrito – nessa época, todos africanos - assumissem a responsabilidade por sua 
própria região. Em 2011, havia uma Comissão de Missão africana com um plano 
estratégico para todo o continente, desenvolvido em torno da liderança, parceria 
com os leigos e a pastoral juvenil; a Comissão havia começado a se reunir anual-
mente. Um dos projetos mais importantes por ela desenvolvido foi um programa 
de capacitação para os diretores de obras educativas.820

Os Provinciais da Europa, novamente com um claro incentivo do Irmão Charles, 
tinham realizado alguns planos iniciais em Veranópolis.821 No ano seguinte, dezes-

816  Ibid. pp. 16-39.
817  Ibid. pp. 36-39.
818  Atas do XIX Capítulo Geral, Animação e Governo, II n. 5.
819  Irmãos Richard Dunleavy e Luis García Sobrado em entrevistas, idem.
820  Notícias Maristas, n. 229, 4 de outubro de 2012; n. 242, 7 de dezembro de 2012.
821  FMS Mensagem, n. 9, dezembro de 1990.
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seis deles se reuniram com o Superior Geral, o Vigário Geral e o Secretário Geral 
para sua primeira reunião formal. Embora houvesse poucas obras compartilhadas 
e áreas de interesse em comum em torno das quais os Provinciais poderiam se co-
ligar, o novo campo de missão da Europa Oriental, a necessidade de racionalizar a 
formação e o processo de reestruturação levaram a Conferência Europeia a assumir 
um papel mais destacado. Dois anos mais tarde todos estavam presentes para o 
primeiro Congresso Europeu de Educação Marista, em Barcelona, em maio, e para 
uma nova reunião em Györ com os Irmãos Charles e Benito.822 Um encontro bienal 

822  FMS Mensagem, n. 12, novembro de 1992.

97.  Primeira reunião dos Conselhos 
provinciais e distritais da Oceania 
com membros do Conselho Geral 
para dialogar sobre a reestruturação. 
Brisbane, Austrália, 1997.

98.  Conferência de Superiores da África e Madagascar. Nairóbi (1996).

96.  Um grupo de Irmãos da África Central  
com o Irmão Luís García Sobrado,  
Vigário Geral, durante a Assembleia africana 
sobre reestruturação. (Dezembro de 2001  
a janeiro de 2002).
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foi adotado e a estrutura de 
comissão/comitê começou a 
se desenvolver. Em 2013 havia 
quatro comissões de trabalho 
da Conferência: Missão, Irmãos 
Hoje, Leigos e Pastoral juvenil e 
vocacional.

Na Ásia/Pacífico o avanço 
para estruturas regionais efeti-
vas foi mais cauteloso. Na Ásia 
e na Oceania, o caminho se-
guido para a reestruturação foi 
mais lento para encontrar cla-
reza e concordância do que na 

maioria das outras partes do Instituto. Apesar do número relativamente pequeno de 
irmãos, havia alguns fatores que atuavam contra o desenvolvimento de uma identidade 
regional coesa. Entre esses estavam as enormes distâncias físicas envolvidas, o grande 
número de países e contextos, as diferenças de orientação que tinham sido histori-
camente escolhidas para a vida e missão maristas e várias sensibilidades culturais. A 
Austrália como país, por exemplo, cada vez mais tendia a se aliar econômica, social 
e culturalmente com a Ásia mais do que com a Oceania. A formação, no entanto, era 
uma questão que envolvia todas as unidades administrativas da Ásia/Pacífico. O MAC, 
depois MAPAC (Marist Asia/Pacific Center), reuniu todos os Superiores Provinciais e 
Distritais. Na Oceania, até 2012, um noviciado comum em Fiji para a Melanésia e o 
Pacífico reuniu os Provinciais da Nova Zelândia, Melbourne, Sydney e o Superior do 
Distrito da Melanésia. A partir do encontro anual dos Provinciais, uma estrutura regio-
nal dedicada principalmente à formação foi criada em 1997, conhecida como o Con-
selho Regional da Oceania, e mais tarde simplesmente como o Conselho da Oceania 
com um mandato mais amplo. Quando as unidades administrativas da Oceania foram 
finalmente reestruturadas, em 2011-2012, como Província da Austrália, Distrito do 
Pacífico e Distrito da Melanésia, o Conselho da Oceania foi reorganizado com uma 
maior interdependência como meta. No entanto, a maior parte da missão e da vida 
dessas três unidades administrativas continuaram durante anos animadas e dirigidas 
separadamente. Enquanto isso, a criação das Províncias da Ásia do Sul e da Ásia do 
Leste, em 2007 e a evolução posterior do Setor Ad Gentes no Distrito Marista da Ásia, 
em 2013, permitiram estabelecer uma Conferência de Provinciais da Ásia remodela-
da.823 Em 2015, uma Assembleia regional da Missão na Ásia foi realizada em Sri Lanka. 
Também em 2015 (em Roma, em julho, e em Manila, em outubro), os Provinciais da 
Ásia/Pacífico se reuniram para discutir as possibilidades de uma maior colaboração 
regional.

823  Uma primeira Conferência foi realizada em 1999. O novo grupo foi denominado “Conferên-
cia Asiática Marista” e decidiu estabelecer diversas comissões.

99.  2ª Conferência Interamericana de Provinciais (CIAP). 
Luján, Argentina (2011).
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17. 

REESTRUTURAÇÃO

Tendo pouca indicação da magnitude da mudança que viria a seguir, o que 
mais tarde se afirmou ter sido “a reorganização estrutural mais importante na 
história do Instituto”,824 uma única frase nas Atas do XIX Capítulo Geral pedia que

o Irmão Superior Geral e seu Conselho avaliem a viabilidade das unidades 
administrativas do Instituto. 825

O tema da “reestruturação” não fazia parte da “Mensagem” do Capítulo e apare-
ceu apenas no final das Atas do Capítulo -- depois dos principais relatórios sobre Mis-
são, Solidariedade, Espiritualidade Apostólica Marista e os Leigos, bem como a adoção 
do Guia da Formação, como parte do direito próprio do Instituto. Também não havia 
nada evidente nas razões dessa recomendação para sugerir que, dentro de duas déca-
das, quase todo irmão no Instituto se encontraria em uma nova Província ou Distrito:

O número de irmãos em algumas unidades está decrescendo (cf. C125.2) 
enquanto em outras o número está crescendo. Em algumas áreas há um numero 
significativo de irmãos idosos. Alguns setores de unidades administrativas são pe-
quenos demais para serem viáveis.

Como resultado dessa reestruturação ostensivamente modesta envolvendo “al-
gumas “ unidades administrativas, os capitulares esperavam que houvesse:

n A renovação dos objetivos, missão, vitalidade e viabilidade das novas uni-
dades administrativas. 

n A promoção de maior colaboração na formação dos postulantes, noviços e 
estágios pós-noviciado. 

n A obtenção de maior cooperação no tocante à utilização máxima dos re-
cursos, do pessoal e das qualificações específicas no apostolado, vocações, 
direção, administração, finanças e missão. 

n A criação de unidades administrativas contando com maior número de Ir-
mãos e melhor distribuição das idades. 

n A manutenção da interdependência, no contexto da solidariedade, em ní-
vel local e internacional. 

n A promoção da inculturação do carisma Marista no Instituto. 826

824  Relatório do Irmão Superior Geral e seu Conselho ao XXI Capítulo Geral, p. 75.
825  Atas do XIX Capítulo Geral, Animação e Governo, n. 6.
826  Ibid.
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E ofereciam algumas sugestões ao Conselho em relação aos critérios que po-
deriam ser levados em consideração na proposição de algumas novas estruturas:

n Visão e compreensão comuns da missão.

n Possibilidades de partilha dos recursos. 

n Aceitação e compromisso de todas as unidades administrativas correspon-
dentes.

n Viabilidade financeira. 

n Aspectos geográficos: flexibilidade e adaptabilidade. 

n Área geográfica da unidade administrativa. 

n Implicações políticas, se a unidade administrativa abrange países diferentes.

n Número e idade dos Irmãos envolvidos.

n Língua.827

Sem qualquer resultado aparentemente pré-determinado em mente, os capitu-
lares propuseram ao Conselho que, 

... se o Irmão Superior Geral e seu Conselho, depois de estudada a situação, 
os objetivos e os critérios da reestruturação, julgar que ela é desejada e necessária 
para certas unidades administrativas, o procedimento seguinte poderá ser útil: 

n A consulta e o discernimento sobre uma reestruturação, como vem definida 
pelo XIX Capítulo Geral, deverão ser efetuados com os Irmãos das respecti-
vas unidades administrativas. 

n Haverá um encontro dos Superiores dessas unidades administrativas, fa-
cilitado pelo Conselho Geral, para estabelecer as necessidades urgentes e 
estudar os processos de reestruturação. 

n Para iniciar o processo, realizar-se-ão assembleias de irmãos das respectivas 
unidades administrativas, seguidas de uma assembleia regional conducente 
à criação, pelo Irmão Superior Geral e seu Conselho, da nova unidade ad-
ministrativa (segundo um modelo federativo ou uma simples fusão).828

Ao fazer estas propostas, a maioria dos capitulares não acreditava que a re-
estruturação precisaria envolver suas próprias Províncias; seria algo para os ou-
tros.829

827  Ibid.
828  Ibid.
829  Irmão Peter Rodney, in Waltz, Flamenco, Jig and Salsa: Restructuring for Vitality the Experience 

of an International Congregation. Apresentado em uma conferência internacional: “To Tangle or to 
Tango: the reconfiguration of religious institutes”. Sydney, 2005.
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Só na reunião plenária do verão de 1994 que o Conselho prestaria pela primei-
ra vez atenção ao tema. Havia uma variedade de opiniões entre os conselheiros 
sobre a urgência e amplitude do processo.830 Alguns sentiram que a recomenda-
ção do Capítulo era “ambígua” e houve alguns “tiroteios” sobre como o Conselho 
deveria agir.831 Como sempre, o Irmão Benito foi um “homem de discernimento” e 
deixou a questão amadurecer.832 Quando analisaram a situação geral, e à medida 
que cada Conselheiro tornou-se mais consciente dos contextos em cada parte do 
Instituto, foram feitas as seguintes observações:

n Havia o mesmo número de unidades administrativas do que quando os 
membros do Instituto eram quase o dobro.

n Algumas anomalias gritantes: Províncias cujos números eram muito meno-
res do que os de alguns Distritos.

n Embora algumas unidades administrativas ainda não estivessem em um 
ponto crítico, as tendências eram claras e a reestruturação seria necessária 
no futuro. Então, por que adiar?

n Em outras unidades administrativas, onde os números e o envelhecimento 
podiam não ser problemas significativos, havia outro problema: a recicla-
gem de líderes. Algumas Províncias estavam sendo conduzidas por dois ou 
três irmãos que se revesavam como Provinciais.

n Ainda em outras Províncias, os irmãos estavam perdendo a esperança e vi-
são de futuro. Não tinha havido vocações durantes muitos anos. Um certo 
grau de mal-estar foi se instalando e a missão da Província foi perdendo o 
foco e o dinamismo.

n E havia a África. A situação estava se tornando caótica. Durante muitos 
anos, as Províncias tinham sido solicitadas pelo Conselho Geral para ter 
uma missão no exterior. Muitas Províncias escolheram a África. Então, a si-
tuação da África Marista em 1993 parecia uma cópia dos tempos coloniais, 
com cada país tendo a sua parte. Isso significava uma colcha de retalhos de 
dezenove unidades administrativas de tamanhos variados. A grande maio-
ria tinha seu Provincial a quilômetros de distância. Questões significativas 
foram surgindo sobre financiamento e sustentabilidade econômica e o de-
senvolvimento de liderança local.833

830  Irmão Benito Arbués, entrevista idem. A mesma ideia está incluída no Relatório do Irmão 
Superior Geral e seu Conselho ao XIX Capítulo Geral, n. 2.5. 

831  Irmão Luis García Sobrado, entrevista idem.
832  Ibid. 
833  Irmão Peter Rodney, op.cit. p. 6
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Assim como a tendência em números do Instituto, o Conselho considerava 
igualmente a média de idade nas duas décadas anteriores:

O Conselho acabou concordando de que havia razão para:

n olhar como as unidades administrativas poderiam estar em solidariedade ad 
intra com outras em necessidade;

n terminar a prática de alguns Distritos e Setores dependerem diretamente da 
Administração Geral;

n integrar os chamados Distritos e Setores “missionários” em regiões geográ-
ficas locais;

n abrir novos campos de ação apostólica;

n encontrar líderes;

n constatar que algumas Províncias já estavam atrasadas para o tempo de 
mudança.834

834  Relatório do Irmão Superior Geral e seu Conselho  ao XIX Capítulo Geral, n. 2.5.

100. Estatística do Instituto
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Foi então decidido que haveria um processo que deveria envolver todo o Ins-
tituto, com exceção da Ásia onde não se julgava isso oportuno em curto prazo.

Com outros assuntos reivindicando prioridade e a necessidade de maior re-
finamento do projeto a ser realizado, só em 1996 foi lançado formalmente aos 
Provinciais. O Irmão Benito convidou cada Província para fazer um «estudo de 
vitalidade e viabilidade». Os treze critérios para o estudo foram comunicados 
pelo Superior Geral em fevereiro de 1996:

n O princípio da solidariedade ad intra. Interdependência no contexto da 
solidariedade.

n A leitura dos sinais dos tempos. Observando a formação de agrupamentos 
internacionais, normalmente por razões econômicas, sem qualquer grupo 
perder as suas próprias características distintas.

n Ter uma visão de longo prazo. Olhar bem para o futuro, de modo a evitar 
mudanças frequentes. Nessa fase inicial, a projeção era para 2010.

n Nenhum Distrito deve ser dependente da Administração Geral.

n O número de irmãos em uma unidade administrativa. Para uma Província, 
ao menos 100 e para um Distrito, pelo menos 50.

n Equilíbrio dos grupos etários: 40% dos Irmãos deveriam ter menos de 60 
anos de idade; e, em média, era preciso haver três novas profissões a cada 
ano e duas profissões perpétuas.

n Faixas etárias críticas. Especialmente os Irmãos na faixa etária de 35-55, de 
onde sairiam os animadores das comunidades e das obras.

n Inculturação, multiculturalidade e internacionalidade.

n Vitalidade viável para a missão.

n Impacto social e religioso da presença de irmãos, em termos de evangeliza-
ção dos jovens, promoção da justiça social e dos valores do evangelho.

n Animação da unidade administrativa. Previsão de formação permanente e 
desenvolvimento de lideranças.

n Estado de espírito.

n Autonomia financeira.835

835  Boletim aos Irmãos Provinciais, n. 7, fevereiro de 1996, p. 3-5. Cf. também Irmão Peter Rod-
ney, op.cit. p. 8-10.
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Ao longo dos quatro anos seguintes, os critérios foram concentrados em oito:

n o número de irmãos disponíveis para a missão;

n o fluxo de vocações;

n as necessidades da liderança e líderes em potencial;

n compromissos apostólicos “capazes de gerar vitalidade”;

n o impacto social e religioso da presença dos irmãos;

n o estado de espírito dos irmãos e suas atitudes em relação ao futuro;

n autonomia financeira;

n possibilidades existentes para além das fronteiras da Província.836

Começaram então as visitas e reuniões lideradas pelos membros do Conselho Ge-
ral. A experiência desses eventos e mais o discernimento do Conselho levaram a afinar 
os objetivos. No final do ano, o Irmão Pedro Marcos (CG) escreveu aos Provinciais:

O princípio fundamental que deve nos guiar em todo esse processo é a relação 
missão-recursos-estruturas. O ponto de partida é a nossa missão como irmãos e 
apóstolos da Igreja e a capacidade para responder às novas necessidades para as 
quais a evangelização dos jovens clama hoje.837

Foi muito importante para o Irmão Benito, em particular, que as decisões para 
a mudança fossem baseadas em um amplo processo de discernimento e as pro-
postas viessem das próprias Províncias.838 Foi também uma visão expressa com 
frequência pelo Superior Geral de que se as Províncias caminhavam para uma re-
estruturação, isso deveria ser para uma maior vitalidade, e não para a manutenção 
e sobrevivência.839 Enquanto alguns Conselheiros Gerais tinham seus pontos de 
vista preferenciais sobre como a nova estrutura deveria ser, e sua sala de reunião 
se enchia de mapas e propostas em grande quantidade,840 estava claro que a es-
perança original de que novas estruturas poderiam estar prontas antes do Capítulo 
de 2001 não se realizaria.841 

Algumas unidades administrativas se mobilizaram rapidamente para desen-
volver as novas estruturas propostas, talvez nem sempre inspiradas usando-se os 
critérios de vitalidade e viabilidade que foram propostos pelo Conselho Geral.842 

836  Relatório do Irmão Superior Geral e seu Conselho ao XIX Capítulo Geral, n. 2.5.
837  Boletim aos Irmãos Provinciais, n. 8, julho de 1996, p. 8.
838  Irmão Seán Sammon, entrevista idem.
839  Irmão Luis García Sobrado, entrevista idem.
840  Irmão Jeffrey Crowe, entrevista idem.
841  Relatório do Irmão Superior Geral e seu Conselho ao XIX Capítulo Geral, n. 2.6.
842  Cf. Boletim aos Irmãos Provinciais, n. 8 (julho de 1988), n. 11 (março de 1999), n. 12 (agosto 

de 1999) e n. 13 (fevereiro de 2000).
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As duas primeiras novas Províncias, que estavam em vigor antes de 2001, foram 
Europa Centro-Oeste e África Austral. Na Europa, havia urgência por causa da 
média de idade em ascensão e da diminuição de irmãos, embora isso não fosse 
sentido igualmente em todos os países. 843 Alguns na Itália e Espanha, por exem-
plo, achavam que a reestruturação era um problema para outros, não para eles.844 
Houve muito planejamento em torno das projeções etárias e configurações pos-
síveis, incluindo algumas idéias de outros continentes, como a integração da Ir-
landa e do Reino Unido com os EUA.845  A resistência à mudança veio daqueles 
que argumentavam que fatores tais como a língua, a cultura e as identidades na-
cionais representariam obstáculos para a unidade.846 Mas no final “a fraternidade 
prevaleceu”.847 

Os quatro Provinciais da Irlanda, Grã-Bretanha, Alemanha e Bélgica-Holanda 
foram os primeiros a se mobilizar. A caminho da reunião em Carcavelos sobre o 
tema da reestruturação europeia, uma pré-reunião informal foi realizada no ae-
roporto de Bruxelas.848 Uma proposta foi idealizada e levada para Portugal e, em 
seguida, de volta para cada Província para posterior consulta. A decisão era agir 
como os Provinciais haviam sugerido. Embora alguns irmãos mais tarde questio-
nassem se isso seria mais um amálgama resultante do problema da diminuição849  
mais do que uma nova Província com visão para uma maior vitalidade,850  os 
irmãos da nova Província da Europa Centro-Oeste, a partir do momento da sua 
primeira Assembleia em Furth em 1999, trabalharam decididamente para a cons-
trução de uma identidade provincial com vistas a novas missões. Assumindo o 
cargo no primeiro Capítulo em abril de 2000, a competência administrativa do 
primeiro Provincial, o Irmão Jacques Scholte, e sua facilidade em todas as línguas 
da Província fizeram-no um fator importante para alcançar esse objetivo.851 

843  Irmão Benito Arbués, entrevista idem.
844  Ibid.
845  Irmão Maurice Taildeman, Irmão Jeffrey Crowe, entrevistas idem. 
846  Irmão Benito Arbués, entrevista idem
847  Irmão Luis García Sobrado, entrevista idem
848  O Irmão Jacques Scholte recorda isso da seguinte maneira: “... os primórdios da nossa Provín-

cia foram no aeroporto de Zaventem (Bruxelas). Era provavelmente 1997 ou 1998, quando PJ, Ronnie, 
Edouard e eu estávamos à espera de Manfred para viajarmos juntos a Lisboa para uma das últimas 
reuniões sobre a reestruturação das Províncias europeias. É claro que, enquanto estávamos à espera, 
discutimos possíveis combinações de várias Províncias. Então, espontaneamente, surgiu a ideia de 
examinar com toda a seriedade se as quatro Províncias e os cinco países que representavam poderiam 
se unir. Quando Manfred chegou, decidimos dizer-lhe que a primeira nova Província havia sido for-
mada e que a Alemanha ia fazer parte dela. É fácil imaginar a sua surpresa! “(Em Jubilate, a Província 
da Europa Centro-Oeste, 2000-2010).

849  Irmão Jeffrey Crowe, entrevista idem. 
850  Irmão Michael Hill, entrevista idem, apresentando sua visão junto com outros delegados do 

Capítulo Geral de 2001. 
851  Irmão Maurice Taildeman, entrevista idem.
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Constituiu-se um desafio para o Conselho Geral manter as discussões e o plane-
jamento sustentados pelos critérios da missão, vitalidade e fidelidade.852 Uma preo-
cupação permanente para o Irmão Benito era de que nenhuma retórica sobre reestru-
turação ou refundação significaria muito se não levassem à conversão individual.853 
Alguns na França, por exemplo, informaram que já tinham passado por duas reconfi-
gurações que não resultaram em nenhuma alteração perceptível para eles; não esta-
vam inclinados a outra experiência.854 Com a Europa Centro-Oeste tendo apresentado 
mais ou menos um fait accompli, o Conselho Geral continuou o discernimento com 
os outros Conselhos provinciais da Europa. Foram consideradas diferentes opções. 
Constatava-se que a ligação da Catalunha com a França constituía uma forma poten-
cial para o rejuvenescimento da missão, e as outras configurações finais levavam os 
irmãos espanhóis a uma maior internacionalidade na sua própria região.855

Houve várias opções e possibilidades consideradas para as vinte e uma organi-
zações administrativas existentes de um tipo ou outro para os irmãos da África e Ma-
dagascar, sendo apenas três delas Províncias de direito próprio (Madagascar, África 
do Sul e, somente a partir de 1992, Nigéria). As questões eram complexas. Deveria a 
reestruturação ser baseada nas considerações linguísticas ou nas geográficas? O que 
fazer com Ruanda e Congo, dada as suscetibilidades dos últimos anos e o fato de 
que eles já tinham sido uma Província que acabou sendo dividida em dois Distritos? 
Como Madagascar se encaixaria nisso? Que dizer dos projetos isolados que ficaram 
quase inteiramente nas mãos de irmãos europeus ou americanos? Como a sustenta-
bilidade financeira futura poderia ser alcançada? Qual seria o impacto da preferência 
de muitos irmãos africanos em permanecer em seus próprios países e do problema 
com vistos de trabalho nas Províncias constituídas de vários países?856 Enquanto es-
tas e outras perguntas não tinham respostas prontas, o que estava claro era que o 
tempo dos irmãos missionários expatriados estava rapidamente chegando ao fim e a 
transição para a liderança africana precisava acontecer.857 Também estava claro que 
a reestruturação nas Províncias-mãe teria impacto sobre suas fundações na África. 

852  Irmão Benito Arbués, entrevista idem.
853  Ibid.
854  Ibid. Também o Irmão Maurice Berquet, entrevista idem. Foi o Irmão Basílio que tinha conver-

sado com os irmãos franceses em conjunto sobre este tema, levando-os a uma reunião de três semanas 
em 1974, seguida por outras reuniões nos anos seguintes. Uma comissão interprovincial foi criada, 
resultando na mudança de cinco províncias a duas em 1982.

855  Ibid. Uma decisão importante para as Províncias espanholas foi não optar por uma única entida-
de espanhola, mas para cada uma ter uma dimensão internacional e intercultural no contexto Europeu/
Mediterrâneo. Era diferente de uma relação missionária com países da África ou da América Latina.

856  Essas questões foram mencionadas ao autor em entrevistas com os Irmãos Luis García Sobra-
do, Jeffrey Crowe, Eugene Kabanguka, Seán Sammon e Peter Rodney.

857  Irmão Jeffrey Crowe, entrevista idem. Também é interessante notar que na última parte do 
século passado e no atual, irmãos que haviam se aposentado do seu trabalho profissional por causa 
da idade em suas Províncias de origem ofereceram-se para ir à África e a outros países em funções de 
apoio aos irmãos locais. Este foi o caso, por exemplo, de nove irmãos da Província da Grã-Bretanha e 
Irlanda (Irmão Brendan Geary, comunicação pessoal com o autor, 12 de janeiro de 2016).
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A nova Província da África Austral se desenvolveu rapidamente, impulsionada 
por uma liderança forte.858 Houve mais discussões sobre o resto do continente e 
várias opções se apresentaram. Finalmente, quando a poeira baixou, as Províncias 
da Nigéria (sem o seu Distrito de Gana) e Madagascar permaneceram quase as 
mesmas e as outras foram agrupadas em duas novas unidades administrativas - a 
Província de cinco países da África Centro-Leste (universalmente conhecida pela 
sigla em francês, mas pronunciada como se fosse a palavra italiana “PACE”) e o 
Distrito de seis países da África Ocidental, vinculado à nova Província Mediter-
rânea com quatro países. Não havia unanimidade de opinião nas configurações 
das cinco novas unidades administrativas e durante muito tempo houve um senti-
mento residual entre os irmãos africanos, em particular, de que os arranjos finais 
não foram fruto de “consulta real”, mas “forçados” pela reestruturação que estava 
ocorrendo na Europa.859 Reconhecendo a profundidade do sentimento e abertos 
a considerar outras possibilidades, a questão foi reaberta pelo Conselho Geral 
seguinte. Em 2008, duas reuniões foram realizadas em Nairóbi em relação às 
propostas para diferentes configurações. Finalmente, as discussões foram se acal-
mando. Com o passar do tempo, com uma proporção cada vez maior de irmãos 
africanos graduados no MIC, uma identidade marista pancontinental foi construí-
da entre os irmãos. “Nairóbi moldou a África Marista”.860

Nas Américas, uma variedade de contextos -- diferentes em natureza aos da 
África, mas não menos complexos ou tensos -- apontava uma trajetória não tão 
suave para a resolução de novas configurações. No Brasil, por exemplo, apesar 
de sua história relativamente forte de cooperação interprovincial, surgiram obs-
táculos entre as seis Províncias em torno de suas diferentes posições financeiras, 
níveis de endividamento e da dimensão e natureza das instituições de ensino.861 
Em outras partes da América Latina, havia diferenças a respeito da história das 
fundações, particularmente a natureza das relações com a Espanha em alguns lu-
gares e a influência dos irmãos de origem espanhola.862 A maioria das Províncias 
inicialmente desconfiava e resistia em abrir mão de sua autonomia.863 No México, 
as diferenças na forma como cada Província abordava a missão e algum descon-
forto histórico eram problemáticos para uma possível integração,864 enquanto na 
América Central, onde pouca mudança tinha ocorrido, as respostas vieram mais 
facilmente. Alguns irmãos na América do Norte sugeriam propostas mais ousadas, 
como duas novas unidades administrativas que envolvessem o México, os EUA e 

858  Irmãos Benito Arbués, Luis García Sobrado, Seán Sammon e Jeffrey Crowe entrevistas idem.
859  Essa foi a visão tansmitida de forma inequívoca ao autor pelo Irmão Eugène Kabanguka, indi-

cado como o primeiro Provincial de “PACE”.
860  Irmão Eugène Kabanguka, entrevista idem.
861  Irmão Luis García Sobrado, entrevista idem.
862  Ibid.
863  Irmão Pedro Herreros, entrevista idem.
864  Irmão Benito Arbués, entrevista idem.
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o Canadá. Tais propostas foram impulsionadas por que poderiam promover vitali-
dade e crescimento para os irmãos mais jovens.865 No final, como na África, foi a 
geografia866 que provou ser o critério mais influente no resultado final. Em todos 
os casos, a fusão baseou-se na proximidade. Ao mesmo tempo, houve benefícios 
logo observados, frutos do encontro e da cooperação mútua.867

A maior parte das novas estruturas havia sido decidida antes do XX Capítulo 
Geral, com alguns ajustes adicionais nos dois anos posteriores. Em abril de 2001, 
o Irmão Benito comunicou ao Instituto as decisões tomadas. Embora nem todas as 
denominações das novas entidades estivessem definidas, os agrupamentos e territó-
rios tinha sido finalizados.868 Os Capítulos Provinciais inaugurais foram uma carac-
terística recorrente no Instituto nos anos de 2000 a 2004. Os onze anos anteriores 
-- desde as recomendações “inocentes” do XIX Capítulo -- viram o número de Pro-
víncias do Instituto se reduzir de 44 para 26, e os Distritos de 13 para 5. Seja qual for 
o alcance da opinião sobre a reconfiguração final, é indiscutível que o conjunto das 
mudanças tinha sido enorme e as decisões audaciosamente tomadas. Os Maristas 

865  Ibid.
866  Ibid. 
867  Irmão Pedro Herreros, entrevista idem.
868  Boletim aos Provinciais, n. 16., abril de 2001.

101. Novo mapa marista a partir da reestruturação.
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foram procurados por outros institutos religiosos para compartilhar suas experiên-
cias.869 A primeira fase da reestruturação estava fisicamente concluída:870

 A etapa seguinte, como mencionada pelo XX Capítulo Geral, era para que as 
novas estruturas traduzissem vida nova: 

O desafio da vitalidade é o fio condutor da reestruturação do Instituto. Já criamos 
novas Províncias. Aproveitemos a oportunidade para criar Províncias “novas”.871

Era um eco do que o Irmão Benito havia sugerido aos Provinciais poucos me-
ses antes:

As estruturas e disposições para nos organizar não são fins em si mesmas, mas 
meios para nos incentivar para uma nova vida ... Para sonhar e projetar as configura-
ções Maristas dessa nova Província ... Mudar nossas estruturas de governo ... não pro-
duz os resultados desejados automaticamente ... Fazê-los vir à luz depende de nós. 872

A Ásia e a Oceania permaneram inalteradas. Na Ásia do Leste, em 2000, a 
Província das Filipinas era bem administrada pelos irmãos filipinos, embora o nú-
mero total de irmãos parecesse obstinadamente relutante em aumentar. A Coréia 
e o Japão tinham suas próprias 
histórias com México Central e 
Poughkeepsie (USA). Os irmãos 
da diáspora da antiga Província 
da China estavam se tornando 
mais idosos e menos numero-
sos, apesar da admirável fun-
dação de uma nova escola pela 
Província no norte da República 
Popular da China.

Nesse ínterim, cada uma 
das duas Províncias australia-
nas promoveu novas fundações 
asiáticas no Camboja e Timor 
Leste e assumiram a supervisão 
pro tempore do Setor da Índia, 

869  O Irmão Sean Sammon SG, por exemplo, foi convidado para falar sobre isso na União dos Su-
periores Gerais (USG) em novembro de 2002, dedicando um dia para essa questão. (Boletim Marista, 
5 de dezembro de 2002). Em 2005, o Irmão Peter Rodney, Conselheiro Geral, apresentou a uma Con-
ferência Internacional realizada em Sydney um texto intitulado “To Tangle or to Tango: the reconfigura-
tion of religious Institutes” (Pelo emaranhado ou pelo tango: a reconfiguração dos Institutos religiosos). 
Na Conferência estiveram reunidos representantes de 65 instituições religiosas de 14 países. (Página 
web de ‘Governance and Management’ www.governance.com.au acesso em 4 de dezembro de 2015).

870  FMS Mensagem, n. 33, julho de 2004, p. 46-47.
871  Mensagem do XX Capítulo Geral: Escolhamos a vida, n. 37.
872  Boletim aos Provinciais, 16 de abril de 2001, p. 2-3.

102.  Conselho Geral ampliado da África. Nairóbi, 
Quênia 2006.
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ainda frágil e onde havia sensibilidades étnicas a se considerar. Em outros lugares 
ao sul da Ásia, o crescimento diminuíra na Província do Sri Lanka e sua exten-
são original no Paquistão permanecera pequena. Na Austrália, Nova Zelândia e 
Pacífico, as primeiras discussões em torno de reestruturação na década de 1990 
haviam provocado opiniões divergentes e não conseguiram ganhar apoio em to-
das as unidades administrativas. As questões foram deixadas para amadurecer. 
Uma das principais questões levantadas na década de 1990 se relacionava com 
a idade e a consequente diminuição da disponibilidade dos irmãos na Austrália 
diante da contínua expansão das escolas e obras maristas. Na primeira década do 
século seguinte, esse problema evoluíra para ficar mais centrado no crescimento 
significativo da vida leiga marista, e uma preocupação para propiciar as melhores 
estruturas para tanto e permitir que esses novos maristas liderassem e coordenas-
sem o conjunto de instituições educativas e demais obras. Essa foi uma mudança 
de perspectiva.O Irmão Jeffrey Crowe, que, como Conselheiro Geral na década de 
1990, considerara haver alguma vantagem em uma única Província da Oceania, 
via as coisas de forma diferente 15 anos mais tarde como Provincial da Austrália:

O que não fizemos [nos anos 1990] foi levar os leigos em conta. Na verdade 
não os consideramos em nenhuma parte do mundo. Nós de fato focávamos ape-
nas os irmãos. Vitalidade e viabilidade dos irmãos e missão dos irmãos. 873

Em 2014, as etapas estavam em curso na Austrália para uma nova entidade ca-
nônica e civil, que envolveria todos os Maristas, inevitavelmente tendo os irmãos 
como uma pequena parte dela. Os irmãos seriam membros, mas o Instituto per se 

873  Irmão Jeffrey Crowe, entrevista idem.

103.   Conselho Geral ampliado da Ásia. Coreia 2006.
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não seria responsável. As mesmas questões sobre como respeitar a emergência de 
novas formas de vida Marista e de prosseguir na missão marista, com poucos ou 
nenhum irmão, estavam começando a emergir em outros lugares. Ideias come-
çavam a surgir sobre as estruturas da missão que seriam diferentes das estruturas 
do Instituto. Na Europa Centro-Oeste, por exemplo, onde os irmãos continuaram 
a envelhecer e se aposentar do apostolado ativo, os leigos estavam começando a 
assumir um papel mais destacado na animação das obras maristas. A única ma-
neira possível para realizarem isso, no entanto, ainda era com as estruturas cada 
vez mais frágeis e incertas do Instituto cuja sobreviência não parecia provável no 
médio prazo.874

Enquanto isso, novas estruturas para os irmãos foram desenvolvidas na Ásia e 
no Pacífico, com o estabelecimento das Províncias Ásia do Sul e Ásia do Leste em 
2007 e a transição do Setor Ad Gentes para Distrito Marista da Ásia. O Distrito 
do Pacífico foi criado em 2011 a partir das estruturas anteriores que constituíam a 
Província da Nova Zelândia. O novo Distrito estabeleceu uma relação de interde-
pendência com o Distrito da Melanésia e da nova Província da Austrália (formada 
em 2012). Ao mesmo tempo, como em outras partes do Instituto, houve impor-
tante movimento para uma cooperação regional mais forte, juntamente com uma 
crescente abertura para a internacionalidade.

À medida que o Instituto vai se aproximando de seu bicentenário, o impacto 
e os resultados de quinze anos de radical reestruturação continuam a ser avalia-
dos. Em alguns lugares, particularmente nas Províncias mais antigas e no passado 
numericamente fortes da Europa, Américas e Oceania, pareciam apresentar uma 
série de experiências e efeitos. O declínio contínuo no número de irmãos e sua 
crescente retirada do apostolado e da administração ativa têm sido a marca da 
maioria dos lugares. Em alguns, geralmente onde se tem ampliado uma rede de 
escolas e obras maristas, com investimentos amplos e continuados na formação 
dos leigos maristas e planejamento estratégico abrangente em torno da vida e 
missão maristas, tem havido sinais animadores (embora não uniformes) de nova 
vitalidade, manifestada numa comunhão mais ampla dos Maristas. Em outros, 
onde essa infraestrutura não tem se mantido ou a corresponsabilidade não foi 
promovida, a capacidade apresentada geralmente se vê bastante diminuída.

874  Irmão Maurice Taildeman, entrevista idem.
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18. 

OUTROS TEMAS  
DA ADMINISTRAÇÃO GERAL

Gestão Financeira

A missão precisa ser financiada. Desde o tempo do Fundador, o Instituto apre-
senta um registro de gestão de seus assuntos financeiros com uma mistura de 
prudência, previsão, competência e alguma ousadia. Os primeiros irmãos no Bra-
sil, por exemplo, iniciaram o projeto FTD875 que cresceu para se tornar a quarta 
maior editora do país e continua a dar significativo apoio financeiro e material 
para o Instituto. Os irmãos de outras Províncias produziram meios semelhantes e 
de outros tipos para assegurar a viabilidade financeira do seu trabalho.876 Em nível 
de Instituto, uma série de questões foram abordadas nas três décadas de 1985 até 
2015. Entre essas destaca-se o profissionalismo das práticas contábeis, a eficácia 
das estratégias de investimento, a garantia de fontes permanentes de renda, a 
coordenação da solidariedade ad intra entre as províncias, políticas e práticas 
consistentes nas Províncias, investimento com critérios éticos e evangélicos, e a 
capacitação dos ecônomos e administradores da Província.

Ao agradecer o Conselho que concluía seu mandato no início do Capítulo 
Geral em 1985, o Irmão Basilio destacou o “excepcional” serviço realizado pelo 
Ecônomo Geral, o Irmão canadense Olivier Sentenne, com um comentário sobre 
uma gestão 

... isenta de erro e imprudência [e que] permitiu que o nosso patrimônio financei-
ro produzisse somas consideráveis de dinheiro que foram utilizadas para o benefício 
de nossas missões, para as nossas Províncias pobres e para outras obras sociais.877

O Irmão Olivier foi elogiado pela Comissão que estudou as finanças pelas 
“contas bem cuidadas e saudáveis” e sua argúcia em investir.878 Foi uma avaliação 

875  O acrônimo foi tirado do nome do quarto Superior Geral, Frère Théophane Durant. 
876  A criação de editoras foi considerada tanto como um instrumento de apoio financeiro a uma 

Província como também um apostolado em si. A partir de 2012, por iniciativa do Secretariado da 
Missão, as várias grandes entidades editoriais do Instituto, atuando nos países de língua espanhola e 
portuguesa, se uniram de forma regular para aprender mutuamente e aprimorar suas práticas de gestão 
e suas finalidades apostólicas.

877  Irmão Basilio Rueda, in Relatório sobre o Estado do Instituto, em À escuta do XVIII Capítulo 
Geral p. 76-77.

878  Atas do XVIII Capítulo Geral, n. 6. 
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amplamente compartilhada.879 A sua substituição foi um problema para o Capítu-
lo. O Irmão Charles mais tarde recordou o fato da seguinte maneira:

... tivemos problemas para obter uma indicação adequada, pois os Provinciais 
aguardavam alguém ainda mais competente. Havia uma pessoa com quem eu 
gostaria de contar, mas seu Provincial o considerava seu homem-chave e não 
podia deixar de contar com ele.880 ... Nós finalmente indicamos alguém do Conse-
lho anterior ... mas naquele momento ele não tinha sido reeleito e eu não estava 
seguro de que seria.881 Não tenho a certeza de que era uma coisa boa; realmente 
não funcionou. 882

879  Irmão Richard Dunleavy, entrevista idem. Irmão Quentin Duffy, o Vigário Geral cessante, tam-
bém tinha grande apreço pelo Irmão Olivier por “endireitar o caminho bastante confuso e sombrio de 
como as finanças funcionavam”. (Transcrição de entrevista, idem, p. 80-81.)

880  De acordo com os Irmãos Richard Dunleavy e Jeffrey Crowe, essa pessoa era o Irmão Julian 
Casey da Província de Melbourne, entrevista idem. Outros delegados eram favorávis ao Irmão Pedro 
Huibobro na função e alguns o Irmão Yvon Bédard, indicado para a posição nove anos depois.

881  Esse irmão era Ezequiel Vaquérin, um irmão altamente respeitado por seu brilho intelecual, 
eleito Vice-comissionário do Capítulo.

882  Irmão Charles Howard, transcrição de entrevista, idem, p. 27-28.

104.  Primeiro Encontro Internacional de Editoras Maristas nas dependências da editora FTD.  
São Paulo, Brasil (2013).
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No entanto, também foi sugerido que alguns capitulares suspeitavam de que 
o Irmão Charles, ao se empenhar demasiado na sua escolha do Ecônomo Geral, 
promoveria um excesso de gastos dos recursos do Instituto em projetos que ele 
estava apoiando na África.883 Esses irmãos achavam prudente colocar no Conselho 
um Ecônomo Geral que pudesse exercer controle sobre isso.

As dificuldades que surgiram, no entanto, eram de outras frentes. Um grave 
problema surgiu sobre perdas de investimentos, como resultado do que acabou 
sendo um mau aconselhamento para o Instituto de um consultor suíço, alguém 
que era na verdade um afiliado ao Instituto. Consideráveis reservas foram perdi-
das, incluindo todas as receitas da venda da propriedade dos irmãos em Fribourg 
e fundos pertencentes às Províncias da Alemanha e da Catalunha.884 Em janeiro 
de 1989, uma Comissão Internacional de Finanças foi convocada - dez irmãos 
que se reuniram em Roma para analisar profundamente a gestão financeira, in-
vestimentos, orçamentos e ações das diferentes províncias.885 Ficava claro que as 
coisas tinham corrido mal e que o Conselho Geral não fora totalmente informado 
sobre tudo o que havia acontecido. 886 A investigação desses investimentos mal 
administrados custou ao Ecônomo Geral seguinte alguns anos de árduo trabalho; 
ele deveria considerar isso sua principal tarefa.887

O progresso em outras questões também estava parado. Embora o Capítulo 
1985 tivesse recomendado mais uniformidade nos procedimentos de gestão fi-
nanceira das Províncias, nos princípios éticos e evangélicos de suas estratégias 
de investimento e nas suas formas de contribuir para a Caisse Commune (Caixa 
Comum) 888, esses avanços não foram realizados. Em uma tentativa de iniciar uma 
reflexão pelos Conselhos Provinciais sobre um adequado estilo evangélico de 
capitalização, um folheto foi preparado em 1987, mas o Conselho relatou para 
o Capítulo seguinte que “muitas Províncias não têm uma compreensão clara do 
que é exigido delas”.889 Embora os Provinciais tivessem sido “quase unânimes” 
em Veranópolis em 1989 em seu acordo de que “a capitalização deve ser estu-
dada no contexto mais amplo do uso de nossos bens e propriedades no espírito 

883  De acordo com Irmão Richard Dunleavy, era o Irmão Olivier que argumentava isso e um dos 
que faziam ‘lobby’ pela nomeação do Irmão Ezequiel. O Irmão John McDonnell (entrevista com o 
autor, 22 de maio de 2015), apresentava essa percepão de gastos do Irmão Charles por parte de alguns 
capitulares).

884  Irmão Yvon Bédard, entrevista idem. O Irmão Richard Dunleavy (entrevista, idem) relatou ao 
autor que, em certa instância, as coisas tinham se tornado tão sérias que o Ecônomo perguntou se 
podia vender o ouro que estava aparentemente guardado num depósito secreto na Capela de Saint-
Genis-Laval. 

885  FMS Ecos, n. 7, maio de 1989.
886  Irmão Richard Dunleavy, entrevista idem
887  Irmão Yvon Bédard, entrevista idem.
888  Atas do XVIII Capítulo Geral, n. 6.
889  Relatório do Irmão Superior Geral e seu Conselho ao XX Capítulo Geral, p. 43.



318

Tomo 3Green istória do  nstituto

do evangelho”,890 isso constituiu pouco mais do que uma aspiração. “As finanças 
foram a maior decepção de Charles em seu mandato como Geral.”891

 Uma das Comissões do Capítulo de 1993 fez um estudo detalhado das finan-
ças da Administração Geral. O seu relatório foi bastante crítico sobre o estado das 
coisas. A Comissão chamou a atenção do Capítulo para as seguintes questões em 
especial:

n as despesas superaram as receitas ao longo de oito anos, significando que 
o valor da carteira de investimentos estava esgotado;

n não houve processo de verificação das contas;

n houve confusão na forma como as contas foram apresentadas;

n a valorização das terras não tinha sido incluída na lista de bens;

n falta de uniformidade nas formas como as Províncias relataram suas finanças;

n necessidade de um melhor controle das despesas, mediante melhores pro-
cedimentos internos de contabilidade e do desenvolvimento de um manual 
de operações.892

Todos esses pontos foram transformados em recomendações do Capítulo e en-
viados à consideração do Conselho seguinte, juntamente com uma recomendação 
adicional de se estabelecer um Conselho Internacional para Assuntos Econômi-

890  Ibid.
891  Irmão Richard Dunleavy, entrevista idem.
892  Atas do XIX Capítulo Geral. Relatório das Finanças, n. 4.

105.  Reunião, em Roma, do Conselho Internacional de Assuntos Econômicos (CIAE).
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cos. Tal Conselho poderia propor novos sistemas que poderiam ser introduzidos, 
bem como estudar três outras questões específicas: o mérito de se criar um fundo 
de investimento para financiar o Conselho Geral; como obter maior uniformidade 
e segurança em nível de Províncias; se Roma ou outra cidade deveria ser o centro 
das finanças do Instituto.893

O Irmão Benito, ao receber as incisivas recomendações do Capítulo e como 
alguém que, por natureza, era dado à gestão prudente dos recursos, quiz agir 
rapidamente para resolver a situação financeira do Instituto.894 Como o Capítulo 
havia acabado com a exigência de que o Ecônomo Geral necessariamente deveria 
ser um Conselheiro, o Superior e o Conselho puderam analisar amplamente todo 
o Instituto. Em boa hora, eles selecionaram o Irmão Yvon Bédard, um canadense 
com formação profissional e experiência na área.

Os desafios do Irmão Yvon foram apresentados claramente pelo Capítulo, sen-
do urgente resolver a questão dos investimentos. Ele também estava desejoso para 
restabelecer relações mais produtivas com as Províncias - que para ele tinham se 
“tornado horríveis”895 - e voltar a ganhar a sua confiança. Ele fez isso “abrindo-lhes 
os livros da Administração Geral”, desenvolvendo as relações pessoais com os Ecô-
nomos das Províncias e oferecendo capacitação e apoio.896 Várias maneiras práticas 
pelas quais isso foi perseguido foram a realização de reuniões dos Ecônomos por 
línguas, a realização de cursos de capacitação, a introdução de um boletim regular 
para Provinciais e Ecônomos e o estabelecimento de um fundo de investimento 
para aquelas Províncias interessadas em ter seus fundos geridos profissionalmente. 
A última iniciativa foi o investimento em um fundo bastante significativo e em bene-
fício da Administração Geral e de cada Província. Originalmente estabelecido sob 
legislação dos EUA em 1996, em seguida foi transferido para outro país, e, final-
mente, reconstituído no Canadá em 2004-2005 como um fundo solidário sem fins 
lucrativos, permitindo que as Províncias e a Administração Geral reunissem os seus 
investimentos para administrá-los de forma prudente e profissional, e garantindo 
um rendimento que daria apoio ao seu trabalho. Finalmente, dezoito Províncias se 
reuniriam a Roma nessa iniciativa. Administrado por um conselho de oito pessoas 
e com ampla gama de investimentos em duas principais moedas, com protocolos 
claros, propiciou retorno constante e seguro a partir de 2005.

Até o XX Capítulo Geral, o Superior Geral e seu Conselho podiam informar 
que as recomendações confiadas foram cumpridas, com a única exceção de um 
processo de auditoria externa completo. As diferenças na prática internacional 
tornara esta última tarefa difícil de ser realizada. (Seria realizada durante o man-

893  Ibid.
894  Irmão Benito Arbués, entrevista idem.
895  Irmão Yvon Bédard, entrevista idem.
896  Ibid.
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dato da administração seguinte.)897 Foi especialmente satisfatória porque o Fundo 
de Solidariedade (criado em 1995) estava atraindo um investimento adicional de 
500.000 US dólares a cada ano, que os critérios éticos para investimentos tinham 
sido desenvolvidos, que vinte Províncias estavam trabalhando diretamente com 
o Ecônomo Geral para melhorar seus procedimentos e capacidades, que os in-
vestimentos e os sistemas de gestão de ativos para a Administração Geral eram 
eficientes e que o novo Conselho Internacional de Assuntos Econômicos estava 
oferecendo uma supervisão informada e profissional.898

Depois de mais um ano com o novo Conselho, e nove anos como Ecônomo 
Geral, em 2002 o Irmão Yvon estava especialmente satisfeito com as seguintes 
realizações: 

n a criação do Fundo de Solidariedade, tal como solicitado pelo XIX Capítulo;

n as sessões de capacitação que tinham sido executadas para Ecônomos Provinciais;

n a criação do Fundo de Investimentos Maristas (Fonds d’Investissements Maristes);

n a supervisão prevista para os fundos de investimento de cada Província; e

n a conversão do antigo Colégio Internacional em uma Casa per ferie.899

A infra-estrutura, políticas, procedimentos, relacionamentos e supervisão cria-
das durante esses nove anos permitiu que os sucessores do Irmão Yvon (Irmãos 
Antonio Martínez Fernández, Víctor Preciado e Libardo Garzón) construíssem so-
bre uma base sólida. Por ocasião do XXI Capítulo Geral, e com mais segurança900, 
os capitulares puderam dedicar mais a sua atenção para os princípios mais am-
plos da operação, mais especialmente aqueles relativos à solidariedade ad intra:

Várias sessões foram dedicadas ao estudo da situação econômica e financeira 
da Administração Geral. Os critérios de solidariedade, internacionalidade e mis-
são do apelo fundamental ressoam com particular intensidade no que diz respeito 
ao uso e à destinação dos recursos à disposição do Instituto.901

Livre da necessidade de tratar de uma enfermidade urgente, o Capítulo foi 
capaz de aprovar os seguintes seis princípios orientadores para a administração 
financeira do Instituto:

1. Os recursos do Instituto servem à sua vida e à sua missão.

2. O governo e a animação do Instituto são financiados principalmente pelas 
unidades administrativas.

897  Relatório do Irmão Superior Geral e seu Conselho ao XX Capítulo Geral, p. 83
898  Relatório do Irmão Superior Geral e seu Conselho ao XX Capítulo Geral, n. 2.4.
899  Boletim Marista, n. 37, 5 de dezembro de 2002.
900  Cf. Relatório do Irmão Superior Geral e seu Conselho ao XX Capítulo Geral, p. 83
901  Atas do XXI Capítulo Geral, p. 70.
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3. As unidades administrativas são responsáveis pelas despesas ordinárias da 
Administração Geral em uma base equitativa.

4. Transparência e responsabilidade são respeitadas na administração dos re-
cursos do Instituto.

5. A independência financeira e a viabilidade duradoura são os objetivos a 
longo prazo das unidades administrativas.

6. As unidades administrativas, no espírito de solidariedade, estão preparadas 
para prestar assistência mútua para que estes objetivos possam ser realizados.

O Capítulo apresentou apenas duas recomendações:

n que o Conselho Geral nomeie uma equipe de peritos em finanças para ela-
borar um plano de financiamento da Administração Geral ...

n que o Conselho Geral nomeie uma equipe de peritos em finanças para ela-
borar um plano visando a conseguir, progressivamente, a autonomia eco-
nômica das Unidades administrativas e do Setor da Missão Ad Gentes.

O novo Conselho agiu rapidamente sobre a primeira recomendação902 e iniciou 
uma série de consultas regionais distribuídas por doze meses.903 A segunda ficou 
integrada no projeto muito mais amplo dos “Novos Modelos de Animação, Gover-
nança e Gestão”. Enquanto isso, uma crescente união e colaboração em todo o Ins-
tituto tornou-se evidente, por exemplo, na primeira reunião internacional de todos 
os Ecônomos e Administradores provinciais na Casa Geral em outubro de 2013.904 
Um tema importante para eles era o planejamento do projeto “Novos Modelos”. 
Ao mesmo tempo, no mandato do Irmão Víctor como Ecônomo Geral se acentuou 
a expansão do profissionalismo das operações, com a significativa terceirização da 
gestão financeira para uma empresa especializada. Os funcionários dessa empresa 
foram indicados para trabalhar em um novo espaço dentro da Casa Geral.

A questão da Casa Geral 

Foi apenas 16 anos após a mudança de Saint-Genis-Laval para espaçosas e 
adequadas instalações na EUR, Roma, em 1960, que o XVII Capítulo Geral vo-
tou para vender a Casa Geral. A casa em Roma havia sido planejada em grande 
escala, para acomodar o Conselho Geral e a Administração Geral e ser a base 
de um grande centro internacional de estudos. O plano contemplava uma enor-
me comunidade de mais de 150 irmãos, vivendo e trabalhando em um mosteiro 

902  Notícias Maristas, n. 116, 29 de junho de 2010.
903  Notícias Maristas, n. 169, 8 de agosto de 2011.
904  Notícias Maristas, n. 298, 21 de novembro de 2013.
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moderno como convinha ao século XX - com espaços adequados para trabalho, 
oração, vida comunitária e recreação. Seu «claustro» interno foi simbolicamente 
aberto para o mundo com a eliminação de uma quarta parede; incluía uma capela 
imponente, uma grande sala capitular, uma biblioteca de dois andares, escritórios 
e áreas de reuniões especialmente planejados, uma piscina interna e um ginásio, 
um campo de futebol, uma foresteria de quatro andares para os hóspedes, uma 
ala especial para os capelães e até mesmo um convento para uma comunidade 
de religiosas que prestavam serviços na casa. O mundo, a Igreja e o Instituto iam 
mudar rapidamente. Em 1976, os membros do Capítulo Geral queriam “adotar 
todas as medidas necessárias” para a sua venda. 905 

 Nos quarenta anos seguintes, o assunto foi e voltou seguidamente, com o 
Instituto oscilando entre procurar vender e obter as melhores maneiras de utilizar 
e financiar o complexo. Depois do XVII Capítulo, uma empresa imobiliária foi 
convidada a fazer diligências junto a potenciais compradores e buscar outros 
locais para o Instituto estabelecer o seu centro. Várias opções foram exploradas. 
Alguns possíveis imóveis foram considerados, incluindo um na Via Cassia.906 As 
negociações com potenciais compradores mostraram-se inconclusivas e foram 
suspensas em 1982. Um grande obstáculo era a exigência legal de que a venda 
de propriedades da Igreja com isenção fiscal para fins comerciais exigia o paga-
mento às autoridades civis do valor acumulado de todos os anos transcorridos 
com isenção de impostos.

A casa era dispendiosa para administrar e manter. Uma oportunidade para 
amenizar o problema surgiu por ocasião da celebração pela Igreja do Jubileu 
do ano 2000. Um grande número de peregrinos eram esperados em Roma para 

905  Atas do XVII Capítulo Geral.
906  Era a Casa Geral das Irmãs do Sagrado Coração de Picpus. Foi considerada pelo Conselho 

Geral em dezembro de 1976. Atas do Conselho Geral. Vol.9, p. 43.

106.  Hotel da 
Villa EUR.
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marcar os dois mil anos da Encarnação e, como forma de fornecer alojamento, 
as casas religiosas foram autorizadas a melhorar o espaço livre de que dispu-
nham como um alojamento em base comercial. O Conselho Geral aproveitou 
essa oportunidade para reformar o antigo Colégio Internacional como uma “casa 
per ferie”, conhecida como “Villa EUR” ou “Parco dei Pini”.

Foram adotadas disposições legais apropriadas para uma nova entidade e uma 
grande reforma foi realizada. Como parte do novo acordo, a nova Casa per fe-
rie iria fornecer alguns serviços para a Casa Geral. Suas operações começaram 
em 1999, e o Colégio - que tinha recentemente reduzido em número, baixando 
de quarenta estudantes a pouco mais de vinte - mudou-se para a foresteria. Um 
pouco mais tarde, parte do antigo campo de futebol foi vendida a um grupo em-
presarial para a construção de um prédio de escritórios. A situação financeira 
melhorou, mas não o suficiente para impedir que o Capítulo de 2001 novamente 
recomendasse que “o Superior Geral e seu Conselho ... continuassem os esforços 
para reduzir o custo financeiro da Casa Geral para o Instituto.” 907

No XXI Capítulo Geral, houve novamente pressão de alguns setores – incluin-
do o próprio Vigário Geral, Irmão Luis García Sobrado  - não só para vender a 
Casa Geral, mas para mudar a Administração Geral para outro continente, por 
exemplo para a Ásia ou América Latina. Foi uma ideia que encontrou alguma 
atenção no Capítulo:

Na esteira de outros Capítulos Gerais, que tomaram decisões relativas à Casa 
geral, também este tratou o tema. Neste caso, o Capítulo contou com um estudo 
prévio sobre o funcionamento, os serviços e custos da Casa geral, além de ofere-
cer e avaliar algumas alternativas. Com esses dados em mão, a assembleia capitu-
lar recomendou ao Conselho Geral prosseguir no estudo e que, cumprindo-se as 
condições detalhadas mais adiante, se considerasse a possível venda e transferên-
cia da Casa Geral. 908

O Capítulo fez as seguintes recomedações ao novo Conselho:

1. A possível venda da propriedade e do imóvel da Piazzale Champagnat.

2. A consequente transferência da sede da Administração Geral, com as se-
guintes condições:

O Conselho Geral:

  – Nomeie uma Comissão internacional de peritos para aprofundar o estu-
do realizado; solicite uma segunda avaliação da propriedade e do imó-
vel; solicite e pondere sobre as diversas ofertas; acompanhe o processo 
da possível alienação e da instalação da nova sede.

907  Atas do XX Capítulo Geral.
908  Atas do XXI Capítulo Geral, p. 73
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  – Garante um ganho que a Comissão de peritos considere razoável.

  – Assegura a informação adequada a todo o Instituto sobre o significado 
desta decisão.

  – Decide sobre o destino dos recursos obtidos, tendo em conta o fortale-
cimento das reservas da Administração geral e o fundo de solidariedade 
em favor dos pobres.

O XXI Capítulo Geral ofereceu, igualmente, as seguintes orientações:

O Conselho Geral 

  – Decide sobre o lugar mais apropriado para a nova sede, tendo presente 
as necessidades específicas de uma Casa geral.

  – Cuida para que a nova sede reflita os valores da simplicidade, sobrieda-
de, funcionalidade e favoreça a qualidade da vida comunitária.

Em 2010, o novo Conselho constituiu a Comissão solicitada.909 Foi então rea-
lizada a primeira de suas reuniões em julho do ano seguinte.910 Depois de buscar 
aconselhamento jurídico e comercial global, chegou a uma conclusão semelhan-
te à dos grupos anteriores. A crise financeira mundial em 2008 também havia re-
duzido o número de potenciais compradores, e de fato não se encontrava nenhum 
que estivesse disposto a pagar um preço aceitável. A decisão foi, mais uma vez, 
maximizar o uso da casa mediante a expansão das operações do hotel (finalmente 
alugado para uma nova gestão) 911 e a acomodação na Casa da maior parte dos 
programas e cursos do Instituto. Enquanto isso, foi planejada a reforma das áreas 
de trabalho para permitir que a Administração Geral funcionasse de uma forma 
mais adequada e empreendidas melhorias para as áreas de convivência dos ir-
mãos para ajudá-los em sua vida comunitária. 912

909  Notícias Maristas, n. 116, 29 de julho de 2010
910  Notícias Maristas, n. 172, 2 de setembro de 2012
911  Havia uma crescente insatisfação com o arranjo original e o reconhecimento de que estava 

custando ao Instituto em vez de oferecer rendimentos. Foi procurado conselho de especialista externo, 
resultando em um contrato de arrendamento a uma nova empresa. Parte do novo contrato de arrenda-
mento (que era de vinte anos) foi a reclassificação das instalações de uma casa per ferie para o registro 
legal de um hotel de três estrelas. Um acordo financeiro entre o Instituto e os arrendatários do hotel, 
mais favorável do que o anterior, foi posto em prática. Isso foi feito em 2014.

912  Informações dadas ao autor pelo Irmão Joseph McKee (VG), que ficou responsável pelo as-
sunto durante esses anos.
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Comunicação:  
de um mundo analógico para um mundo digital

Desde o tempo do Fundador, as Circulares foram usadas por Superiores Gerais 
para comunicar notícias e também uma reflexão mais elaborada. A partir de 1909, o 
Bulletin de l’Institut fora também utilizado como forma importante de se comunicar 
com o Instituto para atualizar sobre a evolução e os sinais de crescimento, como as 
estatísticas anuais com o número de Irmãos. O Irmão Basilio iniciou o “F.M.S.” em 
1969, uma breve publicação com a maior parte constituída de notícias. Nas suas 
primeiras reuniões plenárias, o Conselho do Irmão Charles criou uma Comissão 
para estudar o assunto das comunicações.913 Foi recomendado que Bulletin e F.M.S. 
fossem integrados em uma única publicação, com um novo nome, um formato mais 
atualizado e publicada nas quatro línguas do Instituto.914 A revista FMS Mensagem 
apareceu pela primeira vez em fevereiro de 1987, impressa em branco e preto e 
com pequenas fotos acompanhando os artigos. A primeira edição teve 36 páginas; 
as demais estavam na faixa de até 60 páginas. O Irmão Raoul Goffinet, da Bélgica, 
foi nomeado coordenador de publicações em tempo integral. A impressão foi reali-
zada pelo serviço de impressão do Vaticano e as cópias enviadas para as Províncias. 
O objetivo da publicação era constituir-se em “mensageira e testemunha da vida do 
Instituto” para os irmãos mediante “notícias e artigos mais longos” e para que todos 
pudessem ter uma noção da “riqueza internacional” do Instituto, participassem de 
suas alegrias e tristezas, oferecessem seu apoio e oração, e “fortalecessem o nosso 
sentido de missão como filhos de Marcelino Champagnat”.915

No período de um ano foi lançada uma segunda publicação. A FMS Ecos 
deveria ser um breve boletim (inicialmente quatro páginas, e mais tarde oito), 
publicado em quatro idiomas, em preto-e-branco, e preparado “colegiadamente” 
por membros do Conselho Geral.916 Seria publicado quatro ou cinco vezes por 
ano com notícias curtas. Frequentemente, mas não sempre, o Superior Geral faria 
a introdução. Outras contribuições normalmente viriam de experiências de via-
gens dos Conselheiros e pequenos itens de notícias sobre decisões do Conselho, 
nomeações de Provinciais e membros da Administração Geral ou acontecimentos 
em Roma. A terceira edição apresentou um outro meio de comunicação que havia 
chegado na Casa Geral: a instalação de seu primeiro “aparelho de fax”.917 A partir 
da Edição n.20 em seu quarto ano, a publicação introduziria reportagens perma-

913  Seus membros eram: Irmãos Yves Thenoz (Sec. Geral), Richard Dunleavy (CG), Jean Dumortier 
(França, Présence Mariste), Ignacio Pérez (Espanha, Editorial Luis Vives), Antonio Sancamillo (Itália).

914  O Irmão Charles deu uma visão geral dessa história em sua introdução do primeiro FMS Men-
sagem, n. 1. Fevereiro de 1987.

915  Ibid.
916  FMS Ecos, n. 1, janeiro de 1988.
917  FMS Ecos, n. 3, junho de 1988.
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nentes sobre o Movimento Champagnat da Família Marista, de forma a “ampliar 
a nossa comunicação familiar a todos aqueles que compartilham o jeito marista 
de seguir Jesus no caminho que Marcelino e Maria nos mostraram.”918 Cada vez 
mais, as fraternidades do Movimento Champagnat se tornaram uma grande parte 
do público-alvo da publicação. Ao mesmo tempo, um novo boletim informativo 
voltado mais especificamente para os irmãos foi introduzido: FMS Últimas notí-
cias. Como a revista Ecos, essa era curta, cheia de novidades e, principalmente, 
de texto. Sutilmente, também, o design gráfico e o layout de ambos os boletins 
começaram a melhorar. Em março de 2000, com a evolução da editoração ele-
trônica, tudo poderia ser recebido em formato eletrônico e em cores. A Ecos tam-

918  FMS Ecos, n. 20, maio de 1995.

107.  Ecos,  
FMS Ecos,  
FMS Ecos Maristas, 
FMS últimas notícias, 
FMS Mensagem.
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bém teve uma pequena, mas significativa 
mudança de nome, de FMS Ecos para Ecos 
Maristas (com FMS permanecendo como lo-
gotipo), um “reconhecimento de que mais 
e mais leigos queriam participar da espiri-
tualidade e da missão de Marcelino.”919 A 
publicação se manteve até 2005, visando 
quase inteiramente naquele ano a leitores 
maristas leigos. A última edição, em junho, 
não fez qualquer menção de que seria o últi-
mo número de Ecos Maristas, mas informou 
que em 2005 o website do Instituto estava 
recebendo uma média de 3.716 visitas por 
dia.920 As comunicações tinham-se mudado 
para um novo espaço.

A publicação com base na web tinha 
chegado. Bem como o Irmão Lluís Serra 
Lansana, como Diretor de Comunicações. 
Um website foi por ele desenvolvido pela 
primeira vez em 2000 como parte da apre-
sentação para o XX Capítulo Geral (www.
fms.it), para ajudar na fase preparatória e 
fornecer relatórios à medida que o evento 
se desenrolava. O escritório de comunica-
ção ficou orgulhoso ao ganhar em Roma 
o“Prêmio Multimedia Internacional 2001” 
pela excelência na “utilização de meios de 
comunicação em uma missão evangeliza-
dora” (categoria websites).921 Imediatamente 
após o Capítulo, foi lançado um novo meio 
de comunicação, conhecido como Boletim 

Marista. Seria enviado aos assinantes (começando com os 1750 já inscritos para o 
Capítulo). Esperava-se “compartilhar a vida marista sem fronteiras ... ser um ponto 
de encontro para todos os que se sentem atraídos pelo carisma de Marcelino.”922 
Era uma comunicação apenas de texto, originalmente apresentando fragmentos 
de notícias, mas depois algumas entrevistas mais amplas sobre temas Maristas. 
Isso continuou até junho de 2008, por meio de 339 edições enviadas em base 
semanal.

919  Ecos Maristas, n. 31, março de 2000.
920  Ecos Maristas, n. 49, junho de 2005.
921  Boletim Marista, n. 1, 25 de dezembro de 2001.
922  Ibid.
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Um novo website (www.champagnat.org) foi lançado no quinto aniversário 
da canonização de São Marcelino, 18 de abril de 2004. Era oferecido a todos os 
maristas - irmãos e leigos, de todas as idades - com cinco objetivos:

n promover o projeto de Marcelino Champagnat tanto no campo da espiritu-
alidade como no da missão;

n favorecer a unidade na diversidade de línguas, países e culturas;

n divulgar notícias;

n oferecer outras informações e recursos sobre temas Maristas;

n criar intercâmbio entre os Maristas de todo o mundo.923

923  Boletim Marista, n. 136, 15 de abril de 2004.

108.  www.champagnat.org
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No prazo de doze meses o website recebeu 3.400 assinantes. O webmaster, o 
Sr. Luiz da Rosa (que nove anos mais tarde se tornaria Diretor de Comunicações), 
desenvolveu um espaço dinâmico e moderno. Com o website lançado, em agosto 
de 2004 o Irmão Luis Serra passou o bastão para o irmão Oronino Rota por um 
ano. Foi durante o tempo do Irmão Lluis - um homem que sabe unir iniciativa e 
sabedoria espiritual - que as publicações do Instituto saíram do mundo da impres-
são para o das comunicações digitais. Quando estava concluindo seu período, ele 
destacou essas mudanças que tinham acontecido em apenas alguns anos:

n a transformação de “publicações” em “comunicações” e a introdução de 
um website como “ponto de encontro”;

n a evolução de FMS Ecos em uma publicação para leigos Maristas;

n a atualização do design gráfico conforme padrões modernos;

n o uso da fotografia digital, gravações de áudio e clips de vídeo;

n a criação do Boletim Marista, enviado por correio eletrônico aos assinantes.924

Em setembro de 2005, as comunicações do Instituto dariam um salto à frente 
com a nomeação do Irmão Antonio Martínez Estaún como Diretor. Sua função 
agora integrava FMS Mensagem, Ecos Maristas, Cadernos Maristas, FMS Últimas 
Notícias, Boletim Marista, o website e as publicações especiais do Instituto, tais 
como Água da Rocha, que viria a definir um novo marco nas publicações do Ins-
tituto. O website continuou a crescer, o número de consultas a aumentar e o blog 
se tornar um elemento cada vez mais utilizado. 925 Outra mudança de estratégia 
foi feita em 2008, quando se decidiu que FMS Últimas Notícias (após 281 edições) 
e o Boletim Marista seriam substituídos por Notícias Maristas, que se publicaria 
eletronicamente, no website e enviadas por e-mail diretamente para os assinantes, 
em vez de aos escritórios da Província (como tinha sido com Últimas Notícias). 
O seu objetivo seria o de relatar sobre o que o Conselho Geral e os Secretariados 
estavam fazendo. O semanário Notícias Maristas retirava seu material principal-
mente de notícias que até então eram publicadas quase diariamente no website. 
Essas notícias vinham sendo publicadas desde 2004; em 2013, chegou-se à notí-
cia 3.000.926 A base de assinantes cresceu em 2015 para mais de 5.000.927

Os métodos de comunicação dos Superiores Gerais acompanhou os desen-
volvimentos no Instituto de um modo geral. O Irmão Charles tinha escrito cartas 
à mão e com máquina de escrever; suas Circulares eram impressas em formato 
folheto, quase inteiramente em branco e preto. Com o advento do processamento 
de texto e do e-mail, e a crescente sofisticação do design gráfico, isso mudaria 

924  Boletim Marista, n. 160, 17 de setembro de 2004.
925  Boletim Marista, n. 266, 10 de outubro de 2006.
926  Notícias Maristas, n. 296, 8 de novembro de 2013.
927  Notícias Maristas, n. 400, 20 de novembro de 2015.
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para o Irmão Benito e mais ainda para o Irmão Seán. O Irmão Emili, bastante à 
vontade com a tecnologia digital, iria ainda mais longe. Como já foi mencionado, 
suas comunicações impressas incluíam o uso extensivo de imagens. Mas, a mídia 
mais frequentemente utilizada por ele para comunicação era a eletrônica: vídeo, 
mídia social e outros meios digitais. Enquanto o Irmão Charles tinha escrito uma 
Circular formal para lançar o Ano Champagnat em 1989, o Irmão Emili fez o 
lançamento do triênio de preparação ao bicentenário do Instituto através de uma 
mensagem digital em vídeo, filmado em locações na França e publicado on-line. 
Em suas mensagens para o Natal e a Páscoa, e para diversos grupos maristas reu-
nidos ao redor do mundo, tem utilizado meios semelhantes. O Irmão Seán havia 
publicado, além de suas Circulares, outras mensagens importantes, tais como a 
sua carta para o lançamento do Ano Vocacional em 2004-2005 (Reavivar a Cha-
ma) e a introdução da renovação dos Lugares Maristas em 2007 (Reivindiquemos 
o espírito de L’Hermitage). Elas foram impressas em forma de folheto. O Irmão 
Emili pode ser citado como introdutor de um novo gênero de comunicação para 
um Superior Geral - o da carta eletrônica. Seu texto é sugestivo, seu design gráfico 
e imagens visuais em sintonia com o tema e o layout é criativo e envolvente.

Gerenciamento de dados e armazenamento de arquivos 

Com o primeiro registo de nomes iniciado por Marcelino Champagnat em 1822, 
foi iniciado um arquivo do Instituto. Seu desenvolvimento a partir desse momento 
até a década de 1960 foi em grande parte não planejada e esporádica. Cuidados 
com o material de arquivo e a manutenção ou perda de documentos e registros eram 
mais uma questão de boa ou má sorte do que de qualquer plano estratégico.928 Mui-
tos documentos foram perdidos, incluindo um número desconhecido durante uma 
“queima que se prolongou durante vários dias” por ocasião da expulsão da França 
em 1903.929 A partir dos anos 1960, após a mudança para Roma e a nomeação de 
arquivistas em tempo integral, foram introduzidas uma organização e uma classifi-
cação mais eficazes com a aplicação de métodos tecnologicamente avançados de 
armazenamento e recuperação (originalmente pelo uso de microfilmes). Depois de 
1985, o Conselho do Irmão Charles chegou à conclusão de que o grande número de 
documentos e livros e outros materiais que ocupavam cinquenta metros quadrados 
do segundo andar da Casa Geral - em uma miscelânea de caixas, armários e prate-
leiras - deveria ser alojado em um arquivo especificamente destinado a isso. Duas 
das grandes áreas abobadadas sob o edifício principal foram então convertidas e pre-
paradas para a transferência dos Arquivos em 1991. As novas áreas proporcionaram 

928  O Irmão Paul Sester tem uma interessante narrativa sobre o desenvolvimento dos arquivos 
gerais do início do Instituto até 1985 em Cadernos Maristas, n. 1, junho de 1990, p. 1-15.

929  Ibid.
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um espaço com mais de duzentos metros quadrados, com armazenamento adequa-
do, espaços de trabalho e áreas de exposição. Além disso, havia previsão para uma 
biblioteca. Todo o processo foi supervisionado pelo Irmão Paul Sester, ex-Secretário 
Geral e, em seguida, arquivista, a quem o Instituto deve muito. Da sucessão de ir-
mãos que serviram como Diretores do Arquivo Geral - e outros que trabalharam 
“ocultos e desconhecidos” na meticulosa digitalização e na transcrição de documen-
tos – destacam-se a visão, o conhecimento e o comprometimento do Irmão Paul, que 
garantiu a preservação e a acessibilidade do patrimônio histórico do Instituto. O Ir-
mão Paul foi substituído em 1997 pelo arquivista profissionalmente treinado, o Irmão 
Jean-Pierre Cotnoir (do Canadá), em 2005 pelo Irmão Joan Moral (da Catalunha), 
cujos trabalhos foram aqui mencionados, e em 2013 pelo Irmão Colin Chalmers (da 
Escócia). O Irmão Jean-Pierre melhorou a área física com a introdução de controle de 
temperatura e umidade, de iluminação e de proteção contra incêndio, além de itens 
realocados que não constavam dos arquivos do Instituto. Entre os principais projetos 
do Irmão Colin foi o escaneamento digital de documentos preciosos de altíssima 
qualidade realizado por profissionais do Vaticano, começando com as cartas de São 
Marcelino e as anotações do Irmão Francisco.930

A partir de 1987, um catálogo informatizado das dezenas de milhares de do-
cumentos foi gradualmente compilado. Os documentos e os arquivos originais 
foram classificados em sete categorias:

1. O Fundador

2. História Geral do Instituto

3. Administração

4. Relações Externas

5. Pessoal - os Irmãos do Instituto

6. Províncias

7. Finanças e bens materiais931

Esse sistema de classificação global tem sido mantido, contudo uma sistematiza-
ção mais detalhada foi introduzida pelo Irmão Jean-Pierre após 1997. Além disso, a 
transcrição digital de documentos começou - com prioridade para aqueles escritos 
pelo Padre Champagnat e pelos Irmãos Francisco, João Batista, Luís Maria, Avit e Sil-
vestre. O trabalho foi realizado pelo próprio Irmão Paul, por participantes de cursos 
do CEPAM e por vários irmãos, tanto em Roma quanto na França. 932 E continua desde 

930  Os documentos foram digitalizados profissionalmente. Foi prestada assistência pelo Serviço de 
Arquivo do Vaticano para organizar as cartas do Fundador em álbuns de arquivo padrão. (Irmão Colin 
Chalmers, comunicação pessoal com o autor, 20 de janeiro de 2016.)

931  Cadernos Maristas, n. 2 e n. 3 (junho de 1991, maio de 1992).
932  O Irmão Paul reconheceu o serviço desses irmãos em Cadernos Maristas, n. 20, junho de 

2004. O trabalho tem continuado desde então.
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então. Enquanto isso, uma base eletrô-
nica de dados dos registros pessoais de 
todos os irmãos foi iniciada, com dois 
assistentes contratados para realizar o 
armazenamento de dados.933 O Irmão 
Jean-Pierre começou a extensa tarefa 
de digitalizar e escanear documentos 
usando o software Archivum. Uma 
equipe de quatro pessoas foi contratada 
para realizar esse trabalho.934

À medida que a sofisticação do 
armazenamento e gerenciamento de 
dados melhorava tecnologicamen-
te, as iniciativas eram tomadas por 
sucessivos Secretários Gerais para 
introduzir um software que permi-
tisse o arquivamento eletrônico e a 
recuperação de todos os documen-
tos produzidos pela Administração 
Geral. Durante o mandato do Irmão 
Jean Ronzon como Secretário Geral, 
o Archivum foi cada vez mais utili-
zado para esse fim.935 Em 2011, isso 
foi conseguido com um programa 
conhecido como Pérgamo, um siste-
ma de gestão de dados desenvolvido 
pela Universidade Marista de Curitiba 
(Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná).936 O seu objetivo era “uma 
correspondência simples e constante 
com todos os Secretários Provinciais; 
a modernização e atualização da 
base de dados do Instituto e a imple-
mentação em todas as Províncias e 
Distritos”.937 O Archivum e seus su-
cessivos programas, como o Cosmos, 
permitiam uma catalogação mais 

933  Cerca de 40.000 irmãos foram membros do Instituto, ao menos por um tempo. 
934  Informação dada ao autor pelo Irmão Jean-Pierre Cotnoir, 9 de dezembro de 2015.
935  O sistema anterior de armazenamento de dados para os Arquivos era conhecido como Ficdoc. 
936  FMS Mensagem, n. 41, dezembro de 2011.
937  Irmão Pedro Sánchez (SecGer), em ibid. p. 60.

109.  Estrutura das comunicações institucionais Maristas.
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abrangente tanto dos documentos históricos e atuais como de um sistema mais 
integrado para acesso, arquivamento e recuperação de dados sobre muitos aspec-
tos da vida e do trabalho do Instituto. Grande parte dessa aprimoração crescente 
recebeu a orientação e apoio do Irmão Marcelo De Brito, da Argentina, com ser-

109.  Estrutura das comunicações institucionais Maristas.
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viços especializados prestados pela PUCPR do Brasil. Um plano global foi desen-
volvido visando ao envolvimento de todas as unidades administrativas:938

Novos Modelos de Animação, Governança e Gestão

Em seu relatório ao XIX Capítulo Geral de 1993, o Superior Geral e seu Con-
selho comentaram o papel bastante limitado do Conselho Geral em temas de 
governo e administração.

Os princípios de corresponsabilidade e subsidiaridade (C.119) significam que 
há uma grande descentralização em nosso Instituto. Assim, as principais decisões 
de governo para o Conselho são relativamente restritas em número, por exemplo 
a nomeação de Provinciais, a criação de uma nova Província ou Distrito ... mas 
em sua maior parte as outras decisões governamentais concernem principalmente 
questões administrativas e financeiras de rotina. 939

Sejam quais forem os benefícios e os atrativos para as Províncias com tal si-
tuação, ela apresentava inevitáveis   desafios para a construção da unidade, da 
coerência e da solidariedade ad intra através do Instituto. Por exemplo, tinha sido 
um desafio para o Conselho do Irmão Charles convencer todas as Províncias a 
implementar o Guia de Formação.940 O Conselho também estava frustrado com o 
nível de sigilo que algumas Províncias mantinham em torno de suas finanças.941 
A experiência do Conselho seguinte foi a mesma em relação ao novo documen-
to sobre a Missão Educativa Marista, com a compreenção de que usá-lo ou não 
dependeria em grande parte de uma decisão local.942 O mesmo Conselho tinha 
preocupações a respeito do fechamento de grandes obras educacionais em algu-
mas Províncias, mas pouca influência prática nos processos.943 O Conselho do 
Irmão Seán, após o lançamento da iniciativa Ad Gentes com a promessa de apoio 
dos Provinciais na Conferência Geral de 2005, passou a ter problemas com os 
mesmos Provinciais que nem sempre concordavam com a liberação de irmãos 
como voluntários de suas Províncias para se integrar ao novo Setor.944 Todos esses 
exemplos eram expressões de um modelo de animação, governo e gestão em que 
os locais da tomada de decisão tendiam a ser mais delegados do que centraliza-
dos. Disso decorriam inconsistências da vida e da missão maristas, algo exacer-

938  Irmão Marcelo de Brito, em ibid. p. 82-83.
939  Relatório do Irmão Superior Geral e seu Conselho para o XIX Capítulo Geral, p. 16.
940  Entrevistas com os Irmãos Philip Ouellette, Richard Dunleavy, Gaston Robert e Michael Hill, idem.
941  Irmão Benito Arbués, entrevista idem.
942  Irmão Jeffrey Crowe, entrevista idem; Relatório do Irmão Superior Geral e seu Conselho para 

o XIX Capítulo Geral, n. 2.4.
943  Irmão Jeffrey Crowe, entrevista idem.
944  Irmãos Seán Sammon e Luis García Sobrado, entrevista idem
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bado pelas diferenças consideráveis   na capacidade existente entre as Províncias. 
Com o número crescente de leigos envolvidos nas obras maristas e de estruturas 
civis complexas de gestão e controle, havia uma preocupação crescente de que o 
modelo pudesse precisar de ajustes.

O XXI Capítulo Geral, em 2009, não deu muita nitidez às suas recomendações 
sobre esse assunto, apenas sugerindo ao Conselho, um tanto imprecisamente, 
“impulsionar processos de colaboração e organização entre unidades administra-
tivas e/ou Regiões”.945 Quando os capitulares já saíam, no entanto, o novo Superior 
Geral lhes sugeriu cinco “aprendizados” que poderiam levar para casa a partir de 
sua experiência do Capítulo. O quinto foi que ele tinha sido uma

... aprendizagem da internacionalidade. Creio que vivemos, como nunca, esse 
fator da internacionalidade de modo aberto e profundo. Penso que seja o sinal 
profético de que outra globalização é possível. Levamos também essa tarefa da 
internacionalidade para casa. A pergunta é se estou disposto a pagar o preço para 
que nosso Instituto seja cada dia mais global, mais solidário internamente, com 
maior interação entre todos.946

Esse passou a ser um tema crescente do novo Conselho, que veio a ser forte-
mente apoiado pela Conferência Geral quatro anos depois. Uma de suas primei-
ras realizações foi um projeto denominado “Novos Modelos de Animação, Gover-
nança e Gestão” (AGM – Animation, Governance and Management). A iniciativa 
seria impulsionada especialmente pelo Diretor do recém-formado Secretariado da 
Missão, o Irmão João Carlos do Prado, que tinha sido Diretor da UMBRASIL. Em 

945  Atas do XXI Capítulo Geral, “Animação e Governança”, Recomendação n. 2, p. 67.
946  Palavras de Encerramento do Superior Geral, in Atas do XXI Capítulo Geral, p. 215.

110.  Encontro Internacional sobre o Modelo de Gestão de uma Instituição Marista. Campinas, 
Brasil (2006).
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2011, uma Comissão Internacional havia sido formada947 e o conceito aperfeiço-
ado. O objetivo básico do projeto era

... garantir o desenvolvimento e a sustentabilidade da vida e da missão Maris-
tas, propondo princípios, diretrizes e possíveis modelos de animação, governança 
e gestão para a Administração Geral e unidades administrativas.948

O projeto também tinha alguma história nos anos anteriores ao XXI Capítulo. Em 
2006, uma reunião havia sido convocada em Campinas para as Províncias das Amé-
ricas, com alguma participação europeia, para analisar as formas mais atualizadas 
para governar e administrar instituições maristas em nível de Províncias.949 Três anos 
mais tarde, o Conselho Geral - por meio de sua Comissão da Missão - organizou uma 
reunião na Guatemala para a qual um máximo de até quatro representantes de todas 
as Províncias foram convidados, tanto irmãos como leigos maristas. O tema tinha sido 
ampliado para “Governança e Animação a Serviço da Missão”.950 Embora estivesse 
focado em disposições que poderiam ser desenvolvidas nas Províncias em vez de 
entre elas, conceitos mais amplos foram introduzidos no discurso, mais especialmen-
te em torno da corresponsabilidade dos leigos maristas com irmãos no governo da 
missão e a formação de tais leigos de modo que eles fossem espiritual e comunitaria-
mente maristas. Ao escrever aos Provinciais convidando para o evento, o Irmão Emili 
Turú (como presidente da Comissão de Missão) abordou esse ponto em particular:

947  Seus integrantes eram: Irmãos João Carlos do Prado, John Klein CG, Víctor Preciado CG, Ga-
briel Villareal e Michael Green, e o Sr. Marco Cândido. 

948  Documento do Projeto fornecido ao autor.
949  Realizada em novembro de 2006 em Campinas, Brasil, com o tema: “Propostas de modelos 

administrativos para o grupo de Instituições de uma Província.”
950  Uma subcomissão foi formada para planejar a reunião compreendendo os Irmãos Juan Miguel 

Anaya (Roma), Wellington Medeiros (Brasil Centro-Norte), Michael Green (Sydney), Juan Ignacio Poya-
tos (Mediterrânea) e Carlos A. Huidobro (Cruz del Sur)

111.  Encontro internacional sob o lema: A gestão a serviço da missão e seu futuro. Guatemala (2009).    
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A grande presença de leigas e leigos em nossas obras exige um tipo de par-
ticipação baseado na confiança, na clareza de papéis e nas responsabilidades, 
concordando com o que afirmamos em nossos documentos quando falamos de 
“corresponsabilidade”. É por isso que o XX Capítulo Geral nos pede: “Estabelecer 
as estruturas necessárias para que a corresponsabilidade seja eficaz entre irmãos, 
leigos e leigas no planejamento, na animação e na administração das obras. E isso, 
em particular, na realização de novos projetos apostólicos.” (44,7)951

Foram debatidas algumas possíveis mudanças nas Constituições,952 mas não 
pareceu ser o momento adequado para preparar algo de concreto em vista  do já 
próximo Capítulo Geral. Ao mesmo tempo, a primeira AIMM tinha sido realizada 
e o Secretariado dos Leigos estava finalizando o texto “Em torno da mesma mesa”, 
publicado pouco antes do Capítulo. Ambos abordavam as mudanças significativas 
no paradigma. Enquanto isso, o Procurador Geral e o Secretário da Comissão dos 
Leigos - Irmãos Juan Miguel Anaya e Pau Fornells - tinham escrito em conjunto 
um documento sobre as possibilidades e implicações canônicas, civis e teológicas 
para os leigos como vinculados não apenas ao Instituto, mas “ao carisma”.953 Eles 
propuseram algumas novas entidades canônicas e algumas recomendações para o 
Conselho Geral e o Capítulo Geral. Infelizmente, o documento não foi traduzido 
para as outras línguas a tempo para o Capítulo e circulou de modo limitado entre 
os capitulares. Tudo isso revelou que havia uma crescente agitação por um pensa-
mento novo e criativo em torno do que a II Assembleia da Missão cinco anos mais 
tarde chamaria de “Maristas novos”. O pensamento não estava ainda amadureci-
do, no entanto, para o Capítulo em 2009, para lhe dar a consideração necessária.

O projeto “Novos Modelos” foi uma oportunidade para isso. Em 2012, depois de três 
reuniões da Comissão, uma empresa de consultoria de gestão foi contratada para aju-
dar no projeto de planejamento.954 O planejamento inicial foi realizado e se recolheram 
algumas ideias sobre os resultados esperados. Esperava-se que o projeto resultasse em:

n modelos que atingissem uma maior sinergia e equidade dos recursos entre 
as unidades administrativas (UAs);

n modelos que promovessem maior corresponsabilidade e comunhão entre 
leigos e irmãos;

n sugestões para mudanças nas Constituições;

n clareza nas funções e responsabilidades das entidades-chave de governan-
ça (Conselho Geral, Ecônomo Geral, Conselhos Provinciais etc.);

951  Carta aos Provinciais, 8 de junho de 2008. p. 2
952  Ibid.p.1.
953  Irmãos Juan Miguel Anaya e Pau Fornells, “Adesão, Compromisso, Vinculação e Pertença de 

leigos ao Instituto e/ou ao Carisma Marista”, 1º de junho de 2009.
954  A empresa, escolhida após rigoroso processo de licitação, foi ATKearney.
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n melhores macroprocessos de decisão crítica (por exemplo, planejamento estra-
tégico, planejamento de sucessão na propriedade de imóveis e outros ativos, 
financiamento  de projetos estratégicos, políticas de gestão de risco, diretrizes 
de evangelização etc.) envolvendo a Administração Geral (AG) e as UAs;

n novo modelo de governança, gestão e animação para a AG (princípios, 
estrutura, processos e recursos);

n princípios (incluindo os princípios de animação), diretrizes, modelos míni-
mos e possíveis de AG para as UAs;

n implementação (incluindo abordagens de gestão de mudança).955

Uma Equipe do Projeto foi formada para levar avante o trabalho.956 Foram tam-
bém definidas as orientações para o projeto, resultando nestes princípios:

n No início do terceiro centenário estamos em busca de formas mais adequa-
das para garantir a sustentabilidade e a vitalidade da missão marista.

n Queremos que as pessoas sejam alegres, apaixonadas e comprometidas 
com o carisma marista; para elas promoveremos experiências e processos 
de acompanhamento e de formação em todos os níveis do Instituto.

n Nós nos identificamos como um Instituto internacional atuando como um 
corpo global em todas as dimensões da vida e da missão maristas.

n Priorizamos a presença e a proximidade de irmãos e leigos entre as crianças 
e os jovens, especialmente os pobres e vulneráveis.

n Promovemos a comunhão e a corresponsabilidade na vida e na missão 
maristas.

n Contamos, em todos os níveis do Instituto (UAs, regiões e AG), com a par-
ticipação e a corresponsabilidade na animação, governo e gestão da vida e 
da missão maristas.

n Para responder aos apelos e desafios da nossa missão, buscamos estruturas ade-
quadas e a definição clara dos papéis e das responsabilidades das pessoas.957

Após a finalização dos instrumentos de pesquisa e análise, o projeto se desen-
volveu em três fases: diagnóstico (2014); análise e consulta (2014-15); e execução 
(a partir de meados de 2015). Foram realizadas demoradas visitas pela equipe do 
projeto e sete reuniões regionais ao longo de um ano.958 Uma ampla consulta em 

955  Documentação do Projeto fornecida ao autor.
956  Seus membros eram Irmãos João Carlos do Prado e Miguel Ángel Espinosa Barrera (do Secre-

tariado da Missão), Irmão Carlos Alberto Rojas, Sr. Peter McNamara e Sr. José Luís Sanz (das UAs) e Sr. 
Luca Olivari e Sr. Francesco Fusca (da ATKearney).

957  Documentação do projeto fornecida ao autor.
958  As reuniões foram: Arco Norte, Oceania, África, Brasil, Cone Sul, Europa e Ásia.
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julho de 2015 reuniu em Roma dois representantes de todas as unidades admi-
nistrativas (sendo um deles o Provincial), com o Conselho Geral, a Administração 
Geral, a Equipe do Projeto e a Comissão do Projeto. Durante quatro dias, os 85 
participantes trabalharam sobre os resultados do diagnóstico e analisaram as re-
comendações da equipe do projeto.

Todo o projeto “ Novos Modelos “ provou ser um empreendimento de consi-
derável magnitude e complexidade, e isso representou um desafio por sua opor-
tunidade e singularidade de propósitos. As razões para tanto eram visíveis desde 
o início do processo:

1. As questões em consideração atingiram cada aspecto da vida e da missão 
maristas. Não foi possível, portanto, que o projeto fosse realizado indepen-
dentemente das orientações e projetos de cada um dos outros Secretariados 
- Leigos, Irmãos hoje, Colaboração para a missão internacional e FMSI - e de 
quaisquer outros grandes projetos em curso, como a revisão das Constitui-
ções e os planos para “Comunidades internacionais para um Novo Come-
ço”. Era necessário ter uma convergência de pensamento e ação de cada um 
dos principais departamentos da Administração Geral e também do Conse-
lho Geral. Isso aconteceu durante o processo, e não antecipadamente. Foi 
em uma reunião em fevereiro de 2015 que os membros de todos os Secreta-
riados, o Conselho Geral e a Comissão se reuniram pela primeira vez.

2. A disparidade em todo o mundo marista era considerável. Diferenças sig-
nificativas foram verificadas de várias formas: o tamanho e a complexidade 

112.  Lançamento do Projeto Novos modelos de animação, governança e gestão, impulsionado 
pelo Conselho geral. Roma, (2014).
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das obras e a infraestrutura de apoio; os programas de formação; a disponi-
bilidade e a capacidade dos leigos maristas de assumir responsabilidades (e 
a abertura por parte dos irmãos para que isso acontecesse); a capacidade 
de liderança, tanto de leigos quanto de irmãos; os níveis dos recursos; a 
idade, o fluxo vocacional dos irmãos e suas preferências quanto ao aposto-
lado; e o conjunto de histórias, culturas, línguas, exigências civis, limitações 
legais e as realidades eclesiais.

3. O projeto levantou questões conceituais importantes em torno das quais 
havia diversidade de opinião e experiência: a natureza da vida marista e a 
vivência de sua espiritualidade por parte de homens e mulheres que não 
eram irmãos; o foco e a prioridade da missão marista; a possibilidade de 
novas estruturas diferentes do modelo do próprio Instituto. Na primeira As-
sembleia Internacional da Missão Marista, em Mendes, nas duas reuniões 
sobre o governo para a missão realizadas em Campinas e Guatemala, assim 
como nas propostas Anaya-Fornells, havia um pensamento mais criativo 
girando em torno dessas questões. O projeto “Novos Modelos” foi talvez 
prejudicado por não atender aos princípios orientadores dessas questões 
desde o início do projeto, antes de começar a pensar de como os Maristas 
poderiam agir de forma cooperativa e equitativa em todo o mundo.959

Novos modelos para cada uma ou todas as três facetas do projeto - animação, 
governança e gestão - seriam definidos pela forma como os temas nessas três 
áreas foram entendidos e resolvidos. Na reunião de julho de 2015, a expressão 
“mudança de paradigma” foi usada por membros do Conselho Geral, mas era evi-
dente que havia uma variedade de atitudes ou disponibilidades em se adotar uma 
mudança fundamental no “paradigma marista” se isso implicasse algo diferente 
do próprio Instituto. Para alguns, talvez a maioria naquela reunião, o Instituto 
permanecia como a estrutura conceitual básica para a animação, governança e 
gestão da vida e da missão maristas. A experiência de outros exigia algo diferente, 
talvez alguma coisa da qual o Instituto - ou seja, os irmãos - seria parte, como de 
uma entidade marista maior, e não necessariamente como autoridade final.

Devido a essa diversidade de experiências e disposições, a reunião de 2015 
resolveu que seria mais apropriado usar o conceito de “roteiro para uma nova au-
rora da missão Marista” do que “novos modelos de animação, governo e gestão”, 
e reconhecer que haveria diferentes maneiras de se proceder em todo o mundo 
marista. Foi um reconhecimento de que havia uma série de compreensões entre 
as pessoas que se descreviam como “Maristas”, sendo preferível centrar-se nas 
pessoas em vez de nos modelos.960 O “roteiro” seria marcado por: (a) flexibilida-
de, (b) unidade na diversidade, em que várias iniciativas podiam ser diferentes, 

959  Essa síntese é do autor, baseada em inúmeras conversas e reuniões durante seu envolvimento 
no projeto entre 2011 e 2015. 

960  Das anotações pessoais feitas pelo autor durante a última sessão de trabalho da reunião.
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mas compatíveis entre si, e (c) abertura a novas possibilidades.961 Numa retomada 
ulterior da reunião, um grupo de trabalho ad hoc do Secretariado da Missão pro-
pôs quatro “caminhos de futuro”, visando:

n uma maior especialização em cada uma das áreas de animação, gover-
nança e gestão, em que todos os maristas contribuam de acordo com suas 
competências e experiência;

n um corpo mais global e interdependente;

n uma responsabilidade mais compartilhada, em que o Instituto faça parte de 
uma família carismática maior;

n a criação de mais oportunidades de evangelização com os jovens carentes, 
além da educação formal.962

Houve, no entanto, um acordo na reunião de julho de 2015 relativo a uma 
maior colaboração regional (em base geográfica) e o reforço das estruturas de 
apoio. Seis regiões foram indicadas para a reunião, todas posteriormente aprova-
das pelas Conferências de Provinciais, com exceção da Ásia-Pacífico. Neste últi-
mo caso, embora a cooperação regional continuasse a se desenvolver, conside-
rou-se que uma mudança imediata para uma única região não era oportuna. Em 

961  Roteiro para uma nova aurora da missão marista. Roma, outubro de 2015. Um documento do 
Secretariado da Missão, p. 10. 

962  Ibid. p. 11.

113.  Mapa das regiões Maristas.
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outros, como a Europa, duas décadas contínuas de cooperação haviam criado não 
só ligações estruturais mais próximas, mas também um crescimento na confiança 
mútua entre os líderes provinciais e no sentido de interconexão. 963 Nas reuniões 
realizadas não se queria que as regiões criassem outro modelo federado, mas um 
que fosse interconectado e corresponsável.

Diferentes regiões se comprometem a coordenar diferentes iniciativas no iní-
cio da fase de execução. Em 2015, parecia claro que os “maristas novos em mis-
são” encontrariam uma variedade de formas através do mundo em sua caminhada 
diversificada de discipulado cristão, associados em communio uns com os outros 
como Maristas e sendo corresponsáveis pelo estilo marista e pelas obras maristas. 
Uma das áreas emergentes de diferença era o grau de integração da relação entre 
as estruturas para os irmãos e as estruturas da missão marista e/ou a vida marista 
em sentido mais amplo. Em alguns lugares, continuariam a ser as mesmas estru-
turas; em outros, especialmente quando o número de irmãos era menor ou não 
mais ativos, novas estruturas estavam sendo desenvolvidas ou exploradas. Havia, 
no entanto, uma unanimidade, de crescer cada vez mais na interconexão e inter-
dependência.

963  Essa visão foi partilhada com o autor pelo Irmão Brendan Geary, comunicação pessoal, 8 de 
dezembro de 2015.
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19. 

CRISTALIZAÇÃO  
DE ALGUMAS QUESTÕES-CHAVE

O projeto Novos Modelos foi a continuação de um discurso que vinha crescendo 
em sua profundidade, amplitude e complexidade há três décadas. Estava preocupa-
do com quem eram os Maristas da era moderna, como eles se compreendiam a si 
mesmos e a sua relação uns com os outros, e como poderiam de forma mais eficaz, 
em um espírito de communio, exercitar a corresponsabilidade pela vida e missão 
maristas na Igreja. O propósito das estruturas de governança, gestão ou animação 
deveria ser a de estar sempre a serviço desses Maristas – permitindo que fossem o 
que aspiravam ser e fazer o que aspiravam fazer. Cada vez mais, os antigos “odres 
maristas” não pareciam adequados ao vinho que deviam conter no seu terceiro sé-
culo de existência. Em alguns casos, o vinho parecia ter secado, enquanto em outros 
casos os odres pareciam cheios de vinho fresco. A busca era por odres que pudessem 
oferecer soluções para os Maristas que se adequavam a seu tempo: meios para se 
administrar local, regional e internacionalmente; estratégias de desenvolvimento e 
implantação de seus recursos humanos e materiais; desenvolvimento de sua capaci-
dade de liderança e produtividade; meios de comunicação; estruturas jurídicas civis 
e canônicas.

O projeto Novos Modelos, por sua investigação de quais seriam os modelos mais 
adequados para essas coisas, expôs algumas diferenças subjacentes da perspectiva 
e da capacidade entre os Maristas de hoje e de amanhã. Ao fazê-lo, ajudou a con-
centrar essa narrativa abrangente em uma pergunta incisiva: qual era o paradigma 
fundamental que as pessoas queriam para a vida e missão maristas no futuro? Parecia 
haver duas opções básicas. Uma era a de continuar com o Instituto como o paradig-
ma do guarda-chuva, e imaginar maneiras em que Maristas que não fossem irmãos 
pudessem pertencer ou estar associados a ele - como leigos, como irmãs religiosas 
ou como sacerdotes - e assim também poder compartilhar a responsabilidade em 
certo nível. Para manter esse paradigma deveria se presumir que o Instituto podia 
continuar a oferecer viabilidade e vitalidade em todos os lugares onde a missão ma-
rista estivesse presente. O outro caminho a seguir era imaginar um novo paradigma 
para a família Marista, uma nova entidade carismática e jurídica da qual o instituto 
religioso de irmãos faria parte – até mesmo para ser seu coração carismático - mas 
que já não fosse uma única autoridade geral, jurídica ou carismática. Os irmãos 
manteriam a sua integridade como Instituto religioso, mas em communio com uma 
família espiritual mais ampla. Às vésperas do bicentenário, essa questão foi objeto 
de um processo de discernimento que não atingira a maturidade. Em muitos lugares, 
uma resolução estava se tornando uma necessidade urgente; em alguns, o contexto 
pedia mais tempo. Em outros, talvez a janela de oportunidade já estivesse fechada.
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20. 

CONTEXTO: A ECLESIOLOGIA  
DA IGREJA PÓS-CONCILIAR  
E OS SINAIS DOS TEMPOS

No final de novembro de 1985, depois que a maioria dos membros do XVIII Ca-
pítulo Geral retornaram às suas Províncias de origem, outro encontro internacional 
estava apenas começando em Roma: uma assembleia geral extraordinária do Sínodo 
dos Bispos, convocada pelo Papa João Paulo II para marcar o vigésimo aniversário do 
encerramento do Concílio Vaticano II. Durante duas décadas a Igreja vinha trabalhan-
do como receber o ensinamento do Concílio. Ela continuaria a fazê-lo ainda por um 
longo tempo. Em todo esse processo, diferenças de interpretação surgiriam. Isso já era 
evidente no Sínodo. Os Padres do Sínodo reconheciam, no entanto, que os “sinais 
dos tempos”, aos quais o Concílio tinha respondido, continuavam a evoluir964, assim 
como a Igreja em sua compreensão de si mesma e de sua missão no mundo. Quais-
quer que fossem suas diferenças de perspectiva sobre isso, foram afirmadas claramente 
duas ideias-chave do Vaticano II: de um lado, a reivindicação pela Igreja do chamado 
universal à santidade e ao envolvimento de todos os cristãos no apostolado da Igreja 
em função do batismo e, por outro, um entendimento da Igreja como Povo de Deus,965 
em um relacionamento com Deus e de uns com os outros com base na communio.966 
Sobre a questão da vida religiosa, no entanto, o Sínodo fez apenas menção passageira 
e não ofereceu nenhuma nuança quanto ao que sua “missão especial na Igreja” ou 
sua “verdadeira renovação” poderiam significar na prática.967 Estes dois aspectos do 
relatório final do Sínodo são emblemáticos da história que se apresentava à frente do 
Instituto a partir de 1985: por um lado, a crescente clareza e urgência para os leigos 
assumirem o seu legítimo papel na vida e missão maristas, e por outro, uma luta con-
tínua a ser enfrentada para estabelecer uma definição convincente da identidade do 
irmão. A Igreja levaria mais de trinta anos até apresentar algo substancial e concreto 
aos Institutos de religiosos irmãos, como por exemplo os Irmãos Maristas. 968

964  A Igreja, na palavra de Deus, celebra os Mistérios de Cristo para a Salvação do Mundo. Rela-
tório final do Sínodo extraordinário de 1985, n. II. A. 1.

965  Cf. Lumen Gentium, 2.
966  Ibid. n. II. A. 4 e n. II. C. 1
967  Ibid. n. I. A. 4-5
968  Isso aconteceu no final de 2015 com a publicação pela Congregação para os Institutos de Vida 

Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica de “Identidade e Missão do Religioso Irmão na Igreja”. 
Este documento será um ponto de referência da reflexão desta seção do livro. Embora tardio, o docu-
mento previsto afirmou a vida religiosa masculina como um estado de vida que pode ser entendido 
em seus próprios termos e valorizado por sua própria contribuição para a vida e missão da Igreja - ao 
invés de simplesmente como “não-clerical”. 
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O otimismo geral com que a Igreja acolheu a mensagem do Concílio no final 
dos anos 60 e nos anos 70 também foi sentido em todo o Instituto. Sua acolhida ao 
espírito do Concílio tinha sido generalizada em razão, em não pequena medida, 
da liderança perspicaz, atenta e incansável do Irmão Basilio Rueda. Na verdade, é 
justo sugerir que a alta consideração com que o Irmão Basilio foi acolhido por outros 
Superiores Gerais e a confiança que lhe devotavam os membros da Cúria Romana 
permitiu-lhe ter um impacto na forma e na direção da vida religiosa muito além dos 
Irmãos Maristas. Também é verdade constatar, no entanto, que o entendimento da 
Igreja de seu desafio aos religiosos no Vaticano II não era da mesma ordem que o 
apresentado aos leigos. A natureza essencialmente missionária da Igreja e o papel 
integral de todos os cristãos dentro dessa missão ofereciam uma mensagem facil-
mente libertadora e fortalecedora para os leigos. Nos contextos eclesiais e culturais 
onde foram bem transmitidos e recebidos, permitiu aos leigos enriquecerem o seu 
sentido de quem eles já eram - em suas famílias, seu trabalho e suas vidas. Isso os 
chamou a maiores possibilidades e responsabilidades. A intenção era clara, o pro-
pósito inequívoco. No entanto, como já foi mencionado em um capítulo anterior, o 
apelo à «renovação» em Perfectae caritatis do Concílio e em Evangelica testificatio 
de Paulo VI não era tão inequívoco.969 “Renovação” foi certamente o chamado, mas 
renovação de quê? E uma questão mais profunda: renovação para quê? Os mode-
los atrofiados de vida e oração que muitas ordens religiosas e institutos permitiram 
desenvolver, a mesquinhez e a perversão mediante as quais os votos foram muitas 
vezes interpretados, a formação humana inadequada e a abrangência do desvio das 
intuições originais dos fundadores - essas eram questões que poderiam e deveriam 
ser tratadas. E em geral o foram. Mas essas mudanças não atingiam o núcleo da iden-
tidade do religioso nem ofereciam uma resposta convincente às perguntas: “Qual 
é a finalidade da vida religiosa na Igreja pósconciliar, em que todas as pessoas são 
chamadas à santidade e a ser evangelizadoras?” e “Por que se tornar um religioso? 
Em seu relatório ao XXI Capítulo Geral, o Irmão Seán e seu Conselho observaram 
que, durante suas visitas, ouviram muitas vezes a pergunta: “O que significa ser um 
leigo marista?”; mas também sentiam que havia uma pergunta ainda mais insistente: 
“O que significa ser um irmão marista?” 970 

Um dos desafios para a renovação da vida religiosa, e que não poderia ter sido 
realmente previsto pelo Concílio (embora tivesse sido pelo irmão Basilio) foi o co-
lapso dramático no número de membros dos institutos religiosos a partir da década 
de 1960. Pelo menos na maioria dos países ocidentais, os esforços de renovação da 
vida religiosa estavam sendo perseguidos em um contexto de rápida queda nos nú-
meros e de aumento nas idades. Os próprios países que levaram a Igreja ao Concílio 
- aqueles como a Bélgica, onde as primeiras sementes da reforma litúrgica tinham 
brotado, e França, Holanda e Alemanha, que tinham produzido muitos dos gigantes 
do discurso teológico - estavam entre os primeiros a experimentar um colapso no 

969  Cf. Irmão Seán Sammon, Boletim Marista, n. 295, 17 de maio de 2005, sobre este ponto.
970  Relatório do Irmão Superior Geral e seu Conselho para o XXI Capítulo Geral, p. 47
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número de homens e mulheres que entravam para os institutos religiosos. Nesses 
lugares, a experiência marista era pouco diferente à de outros grupos. Em muitos 
países, igualmente, houve um fortíssimo aumento no número de leigos que toma-
vam o lugar de religiosos no apostolado. Quando Yves Congar OP e outros teólogos 
escreveram sobre a era dos leigos na década de 1950, e quando o Concílio registrou 
muitas dessas esperanças em documentos como Lumen gentium, Gaudium et Spes 
e Apostolicam actuositatem, não estava previsto que os leigos substituiriam ou de-
veriam substituir um clero envelhecido ou um grupo de religiosos em extinção. Na 
verdade, o novo pensamento surgiu em um momento em que o número de clérigos 
e religiosos estava em alta. Não era uma eclesiologia motivada por uma crise de 
vocações clericais ou religiosas ou destinada a minar o valor da vida religiosa na 
Igreja. Assim, também, em reuniões significativas como a do Sínodo sobre os Lei-
gos, em 1987971 e do marcante documento Christifideles laici lançado em seguida, 
não há o sentido de uma Igreja ou missão deixadas nas mãos do laicato.

Qualquer comunidade eclesial está em seu auge quando é inclusiva de todas 
as pessoas e todos os estados de vida, e centrada em Cristo. Bento XVI que, como 
teólogo, foi um campeão da communio, lembrou à Igreja de que a communio 
apresenta dimensões horizontais e verticais: a sua união complementar dos es-
tados da vida cristã unidos na santidade à qual todos são chamados, e tendo 
Cristo como centro. Essa santidade e a centralidade em Cristo são representadas 
arquetipicamente em Maria.972 Outro teólogo, sem dúvida o mais influente na 
formação do pensamento de João Paulo II sobre a natureza da Igreja - Hans Urs 
Von Balthasar - resgatou um dos entendimentos mais antigos que a Igreja tinha de 
si mesma: aquele retratado na teologia visual do tradicional ícone da Ascensão.973

971  Ou, com o título completo: A vocação e a missão dos leigos na Igreja e no mundo.
972  Joseph Ratzinger. A Eclesiologia da Constituição “Lumen gentium”. Apresentado no Simpósio 

Internacional sobra a atuação do Concílio Ecumênico Vaticano II promovido pelo Comitê do Grande 
Jubileu do Ano 2000, 27 de fevereiro de 2000. In L’Osservatore Romano. 19 de setembro de 2001, p. 5.

973  O ícone da Ascensão é um ícone da Igreja. Representa uma eclesiologia que reconhece o princípio 
mariano fundamental da Igreja: a de que os discípulos de Cristo se reúnem com todos os seus dons em torno 
de Maria, primeira discípula, que, como eles, está centrada em Cristo Ressuscitado e por Ele vivificada. 
Ladeada por Pedro à sua direita, Paulo à esquerda, João com a divina capa em vermelho à esquerda e Tiago, 
irmão do Senhor, segurando as Escrituras, a amplitude e a finalidade da vida eclesial são mantidas na unida-
de em Maria. O discipulado em sua plenitude, o reinado de Cristo na terra e no céu são os dois elementos 
definidores. O céu veio à terra e a terra chegou ao céu. As figuras do ícone refletem as diferentes dimensões 
da vida da Igreja, seus pólos de referência - o petrino, o paulino e o joanino, unificados no mariano. Embora 
Maria seja o destaque no ícone, representando uma espécie de pivô e unidade, a fluidez visual da imagem 
se dirige à figura do Cristo ascendente. Maria não é objeto de devoção, mas está no coração da Igreja como 
uma espécie de modelo e arquétipo da vida de Cristo na terra. É ela que apresenta um halo, um símbolo de 
santidade. Ela é Theotokos: a portadora de Deus, como toda a Igreja é chamada a ser. A eclesiologia desse 
ícone antigo é muito mais pós-Vaticano II. Esse é o povo de Deus, em toda a sua diversidade carismática e 
em comunhão uns com os outros, com Deus e com o cosmos eterno. É uma teologia visual que poderia ser 
aplicada não só à Igreja universal, mas a todas as manifestações da Igreja - sejam elas diocesanas, paroquiais 
ou de um dos movimentos eclesiais e tradições espirituais da Igreja. Os mesmos pólos de referência e a 
mesma vocação universal se aplicam à santidade. As vidas de todos os seus membros levam a Jesus e vêm 
de Jesus, formando uma comunidade de discípulos em missão.
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Durante as últimas três décadas, os Maristas chegaram a uma compreensão 
mais profunda desse modo de ser Igreja e seus dons específicos de viver esse 
princípio mariano da Igreja. O teólogo Craig Larkin SM, por exemplo, baseou-se 
explicitamente na eclesiologia balthasariana para descrever a «Igreja mariana» da 
qual os Maristas seriam mensageiros.974 O Irmão Emili Turú se referiu à mesma te-
ologia em sua circular “Deu-nos o nome de Maria” e em outro de seus escritos.975 
Até o final da primeira década do século XXI, os Maristas dispunham de uma 
teologia mais rica nos seus esforços para compreender a sua identidade como 
pessoas e como comunidade da Igreja. Eles estavam reivindicando a sua “Maris-
tidade” de uma maneira profunda.976 Parte dessa reivindicação foi a redescoberta 
da convicção marista original que Marcelino Champagnat, Jean-Claude Colin, 
Jeanne-Marie Chavoin e seus co-fundadores do projeto marista tinham intuído, 

974  Cf. Craig Larkin SM, Maria na Igreja, uma visão marista. Conferência para os Capítulos Gerais 
da Família Marista (Roma, 12 de setembro de 2001) com uma sinopse das diferentes dimensões da 
vida da Igreja representadas no tradicional ícone da Ascensão. O Padre Larkin desenvolveu suas ideias 
um pouco além em The Icon of the Ascension, A Marian Church, discurso de abertura para a Conferên-
cia Bienal da Associação de Escolas Maristas da Austrália. (Brisbane, Austrália. 29 de julho de 2005).

975  Circulares, XXXII, n. 1, 2 de janeiro de 2012. 
976  O Irmão Seán Sammon propôs ao autor (entrevista idem) que um resgate da visão original da 

Sociedade de Maria era um apelo importante do atual momento para os Maristas.

115.  Ícone da Ascenção.
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que essa “obra de Maria” com a qual se comprometeram era algo que envolvia a 
todos - sacerdotes, religiosos e religiosas, leigas e leigos. Era uma maneira de ser 
Igreja. Em seu desafio ao XXI Capítulo Geral, os Irmãos Juan Miguel Anaya e Pau 
Fornells argumentaram que a espiritualidade marista, herdada de Marcelino e dos 
primeiros irmãos, veio a ser estritamente definida em termos da vida de religiosos 
leigos masculinos. Eles foram mais longe ao sugerir que esta era uma categori-
zação imposta pela Igreja, mas que agora era o momento de olhar criativamente 
para outras estruturas para viver a espiritualidade de forma mais inclusiva.977 Em 
um artigo paralelo, o Irmão Juan Miguel defendeu de forma mais explícita “odres 
novos” para o vinho novo, evidente em uma espiritualidade marista vivida de 
maneira mais abrangente e em um sentido mais amplo de corresponsabilidade 
marista.978 Como todas as espiritualidades da Igreja, a espiritualidade marista seria 
mais completa e poderosamente expressa quando realizada mais eclesialmente.

Em seu discurso de abertura do Capítulo de 1993, o Irmão Charles falou de 
“um novo modelo de Igreja”, baseado na participação de todos e não na dimi-
nuição do número de religiosos. Ele pediu que os capitulares cultivassem “uma 
mentalidade de parceria, de colaboração, de comunhão”.979 Esse Capítulo seria 
a plataforma de lançamento de um grande crescimento na vida leiga marista em 
muitas Províncias (embora certamente não em todas) durante a década seguinte, 
mas em 1993 a conceituação disso ainda era incipiente. Dois anos antes, em sua 
Circular para apresentar o Movimento Champagnat da Família Marista, o Irmão 
Charles sugeriu aos irmãos que os leigos maristas lhes revelariam novos aspectos 
do carisma marista.980 A linguagem do Superior Geral oscilava entre dois concei-
tos ao longo da Circular. Em alguns momentos, ele parecia entender “o carisma” 
apenas em termos da vida religiosa dos irmãos e como algo que pertencia aos 
irmãos, e que os “carismas” de leigos era outra coisa, também inspirada por Mar-
celino, mas vivida de sua própria maneira. Em outras partes da Circular, ele in-
centivava a partilha com todos de um único carisma e uma missão compartilhada. 
Nessa fase, se sentia ainda algum grau de propriedade por parte dos irmãos que 
entendiam que ser Marista era algo deles a ser partilhado com os outros, em vez 
da possibilidade de que poderia haver uma partilha mútua e enriquecedora dos 
Maristas juntos. O tipo de família marista que seria descrito na década seguinte 

977  O Irmão Juan Miguel, como canonista, desenvolveu esse caso a partir de um ponto de vista ju-
rídico, observando que até o Código de Direito Canônico de 1917, os irmãos não eram reconhecidos 
pela Igreja como “religiosos”. Ele argumenta que, através dos séculos XVIII e XIX, houve considerável 
experimentação quando novos movimentos apostólicos foram fundados. Alguns foram posteriormente 
codificados como Institutos religiosos, outros como Institutos seculares e Sociedades de vida apostóli-
ca. A dimensão inspiradora de uma nova forma de vida eclesial normalmente precede sua codificação 
pela Igreja. Essa codificação nem sempre acomoda a riqueza da inspiração.

978  Irmão Juan Miguel Anaya, “Temos vinhos novos; mas temos odres novos?.” Cadernos Maristas, 
n. 28, maio de 2009.

979  Irmão Charles Howard, Alocução de Abertura para o XIX Capítulo Geral, p. 16
980  Circulares, Vol.XXIX, n. 7, p. 41.
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em documentos tais como Água da rocha e Em torno da mesma mesa estava ain-
da em gestação em 1993. Na verdade, o Movimento Champagnat recentemente 
criado foi concebido essencialmente como acessório ao Instituto, mais parecido 
com uma ordem terceira tradicional.

Havia, no entanto, outra tendência na vida eclesial que estava florescendo 
na Igreja pósconciliar, na qual era inevitável que os maristas se engajassem em 
algum momento. Isso ficou evidente no crescimento exponencial de grupos que 
eram conhecidos coletivamente como “novos movimentos eclesiais”.981 Em algu-
mas partes havia uma cautela em relação a tais grupos por causa da percepção 
de elitismo, exclusão ou conservadorismo restauracionista entre eles, ou porque 
viviam em uma espécie de igreja paralela. Na verdade, havia uma ampla presença 
de tais grupos. Em alguns países, uma elevada porcentagem de membros ativos da 
Igreja estavam se identificando com eles como sua primeira referência associativa 
dentro da Igreja. 982 Em 1999, o Papa João Paulo II, que não fazia segredo de seu 
apoio a isso, convocou o primeiro Congresso Internacional dos Movimentos Ecle-
siais. Embora os novos movimentos apresentassem uma variedade de estilos, es-
truturas e ênfases, muitos deles compartilhavam uma série de características: seus 
membros eram predominantemente leigos, mas muitas vezes com alguns clérigos, 
bem como alguns que assumiam um compromisso mais profundo de vida ( em 
alguns casos, como pessoas consagradas; em outros casos, não); adotavam uma 
maneira mais radical de viver o evangelho do que o habitual; enfatizavam o com-
panheirismo e a experiência da comunidade ao invés de espiritualidade privada; 
eram zelosos na catequese e na evangelização; e eram atraentes aos jovens, em 
especial propondo Cristo de maneiras novas e envolventes. 983

Ao mesmo tempo, muitos institutos religiosos estavam reconhecendo o imperativo 
de ampliar o espaço das suas tendas.984 Para alguns, isso levava ao renascimento ou à 
introdução de terciários, oblatos ou associados. Para outros, era diferente. O chamado 
universal à santidade defendido pelo Concílio os desafiava a estar abertos a todos os 
cristãos, mulheres e homens, que eram atraídos por suas distintas formas de discipula-
do, formando comunidade e evangelizando. Enquanto os movimentos eclesiais mais 

981  Por volta de 2015, o Pontifício Conselho do Laicato mantinha um Diretório com mais de 150 
diferentes grupos com aprovação internacional do Consellho. (Informações do website www.laici.va/
content/laici/en. Acessado em 9 de dezembro de 2015). Além desses há centenas de outros aprovados 
pelas Conferências Episcopais e Ordinários Locais, e ainda outros associados a um instituto religioso 
ou aprovados por outros organismos.

982  Um estudo de Tony Hanna oferece uma análise compreensiva, crítica e equilibrada dos novos 
movimentos eclesiais em geral com um foco específico em três deles: Comunhão e Libertação, Ca-
minho Neo-Catecumenal e  Renovação Carismática. Isso revelou 43% de católicos ativos na Espanha 
nos anos 90 mais identificados com um movimento do que com uma paróquia. Cf. Hanna, T. New 
Ecclesial Movements. Sydney, St Paul Publications, 2006.

983  Hanna, op.cit. considera esses aspectos e os apoia com uma pesquisa compreensiva de uma 
literatura relevante. 

984  Cf. Isaías 54, 2.



353

recentes tinham muitas vezes sido moldados por esse tipo de pensamento a partir 
de sua criação, isso poderia ser mais um desafio para instituições mais antigas, 
especialmente para aquelas que tiveram suas identidades firmemente moldadas 
no estado religioso ou clerical, ou em padrões estreitos de vida ou apostolado, ou 
numa identidade que se enquadrava mais em um tipo de trabalho do que numa es-
piritualidade. No entanto, a expansão crescente da mensagem do Concílio estava 
produzindo uma geração de pessoas que já não estavam satisfeitas meramente em 
prestar serviço profissionalmente nas obras de um instituto religioso ou anexar-se 
a ele em um tipo de associação leiga. Eles estavam à procura de reimaginar de 
forma mais radical o que podia significar, por exemplo, ser beneditino ou inaciano 
ou fraciscano ou marista. Eles estavam convocando, de fato, para uma communio 
como o Vaticano II tinha sonhado.985 As “velhas” espiritualidades estavam sendo 
chamadas para o mesmo que a maioria das famílias espirituais mais recentes da 
Igreja: ser em grande parte, mas não exclusivamente, leigas, capazes de integrar 
sua vitalidade carismática na vida institucional da Igreja e inspirar seus membros a 
uma santidade que os impele à missão.

Cada vez mais, a Igreja caminhava para considerar a vida consagrada em termos 
de seu lugar dentro de famílias espirituais ou eclesiais mais amplas. Em 1996, a Vita 
consecrata deu um importante passo nesse sentido, bem no momento em que o Ins-
tituto começava a ampliar sua compreensão de quem poderia ser um Marista. Uma 
das principais contribuições de Vita consecrata foi descrever o lugar de destaque 
que a vida consagrada era chamada a ocupar na vida de toda a Igreja: que homens 
e mulheres consagrados poderiam ser seus guias espirituais e, no caso dos religiosos 
apostólicos, poderiam ser fermento da comunidade e um impulso para o serviço. 
Os consagrados tinham seu papel na communio que era a Igreja.

Um dos frutos da doutrina da Igreja como comunhão, nestes últimos anos, foi 
a tomada de consciência de que os seus vários membros podem e devem unir as 
forças, numa atitude de colaboração e permuta de dons, para participar mais efi-
cazmente na missão eclesial. Isto concorre para dar uma imagem mais articulada 
e completa da própria Igreja, além de tornar mais eficiente a resposta aos grandes 
desafios do nosso tempo, graças ao concurso harmonioso dos diversos dons.

... Hoje alguns Institutos, frequentemente por imposição das novas situações, 
chegaram à convicção de que o seu carisma pode ser partilhado com os leigos. 
E assim estes são convidados a participar mais intensamente na espiritualidade e 

985  Christifideles laici, é um documento que enfatiza a communio. Cf. especialmente o Capítulo 
II. Para uma reflexão sobre o tema cf. também o artigo do Card. Joseph Ratzinger, um editorial escrito 
para o vigésimo aniversário da publicação teológica Communio, da qual foi um dos fundadores. ‘Com-
munio: A Program’, outono de 1992 (edição americana). Os Irmãos Juan Miguel Anaya e Pau Fornells 
em seu texto preparado para o XXI Capítulo Geral (ob.cit.) discutem as possibilidades para os maristas 
hoje em uma estrutura jurídica que seria semelhante a outras dos movimentos eclesiais. Em especial, 
consideram uma possível estrutura paralela com a “Obra de Maria” (o movimento Focolari).
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missão do próprio Instituto. Pode-se dizer que ... se iniciou um novo capítulo, rico 
de esperanças, na história das relações entre as pessoas consagradas e o laicato.986

A relação do consagrado com o leigo ainda tinha um elemento de paternalis-
mo neste texto, e as obras ainda eram consideradas pertencentes ao Instituto. O 
principal avanço, no entanto, era que o consagrado tinha um papel na relação 
com os leigos que era principalmente espiritual:

Movidos pelos exemplos de santidade das pessoas consagradas, serão introdu-
zidos na experiência direta do espírito dos conselhos evangélicos e, dessa forma, 
encorajados a viver e testemunhar o espírito das Bem-aventuranças, tendo em 
vista a transformação do mundo segundo o coração de Deus. A participação dos 
leigos traz inesperados e fecundos aprofundamentos de alguns aspectos do caris-
ma, reavivando uma interpretação mais espiritual do mesmo e levando a tirar daí 
indicações para novos dinamismos apostólicos. Em qualquer atividade ou minis-
tério que estejam empenhadas, as pessoas consagradas lembrem-se de que hão 
de ser primariamente guias especializados de vida espiritual, e, nesta perspectiva, 
cultivem “o talento mais precioso: o espírito”. 987

Seis anos mais tarde, no “aniversário” da Igreja - Domingo de Pentecostes – a 
Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica 
lançou Partir de Cristo. Era um documento que novamente colocava a vida consa-
grada firmemente no contexto eclesial da communio. Reforçou as novas formas de 
associação que emergiam e a partilha da missão e da vida que estava ocorrendo. 
Mas levou o religioso a dar um passo crítico propondo-lhes que sua identidade não 
podia ser resolvida de forma isolada. Assim, também, sua vitalidade e sua renova-
ção seriam diminuídas se não se abrissem ao enriquecimento mútuo com os leigos:

Somente numa eclesiologia integral, na qual as diversas vocações são tomadas 
no interior do único Povo de convocados, a vocação à vida consagrada pode redes-
cobrir a sua específica identidade de sinal e de testemunho. Hoje se percebe sempre 
mais o fato de que os carismas dos fundadores e das fundadoras, tendo sido suscita-
dos pelo Espírito para o bem de todos, devem ser recolocados no próprio centro da 
Igreja, abertos à comunhão e à participação de todos os membros do Povo de Deus. 

Nesta linha, podemos constatar que vai se instaurando um novo tipo de comu-
nhão e de colaboração entre as diversas vocações e estados de vida, especialmente 
entre os consagrados e leigos. Os Institutos monásticos e contemplativos podem ofe-
recer aos leigos uma relação prevalentemente espiritual e os espaços necessários de 
silêncio e oração. Os Institutos comprometidos com o apostolado podem associá-los 
em formas de colaboração pastoral. Os membros dos Institutos seculares, leigos ou 
clérigos, relacionam-se com os outros fiéis nas formas comuns da vida cotidiana.

986  Vita consecrata, n. 54.
987  Ibid. n. 55.
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A novidade destes anos é, principalmente, a busca, por parte de alguns leigos, de 
uma participação nos ideais carismáticos dos Institutos. Nasceram daí interessantes 
iniciativas e novas formas jurídicas de associação aos Institutos. Estamos assistindo a 
um autêntico reflorescer de antigas instituições, tais como as Ordens seculares ou Or-
dens Terceiras, e ao nascimento de novas associações laicais e movimentos ao redor 
das Famílias religiosas e dos Institutos seculares. Se, às vezes, inclusive num passado 
recente, tal colaboração ocorria como suplência decorrente da falta de pessoas con-
sagradas necessárias ao desenvolvimento das atividades, agora ela nasce da exigência 
de partilhar as responsabilidades não apenas no gerenciamento das obras do Instituto, 
mas sobretudo na aspiração a viver aspectos e momentos específicos da espiritualida-
de e da missão do Instituto. Postula-se, portanto, uma formação adequada dos con-
sagrados, bem como dos leigos, para uma recíproca e enriquecedora colaboração.

Se em outros tempos foram principalmente os religiosos e as religiosas os que 
criaram, nutriram espiritualmente e dirigiram formas de agremiação de leigos, 
hoje, graças a uma sempre maior formação do laicado, pode haver uma ajuda 
recíproca que favoreça a compreensão da especificidade e da beleza de cada um 
destes estados de vida. A comunhão e a reciprocidade na Igreja jamais se estabe-
lecem num único sentido. Neste novo clima de comunhão eclesial, os sacerdotes, 
religiosos e leigos, longe de ignorar-se reciprocamente ou de organizar-se somente 
tendo em vista atividades comuns, podem encontrar a relação justa de comunhão 
e uma renovada experiência de fraternidade evangélica e de recíproca emulação 
carismática, numa complementariedade que sempre respeita a diversidade.

Uma semelhante dinâmica eclesial será totalmente vantajosa para a própria 
renovação e para a identidade da vida consagrada.988 Quando se aprofunda a com-
preensão do carisma, descobrem-se-le sempre novas possibilidades de atuação.989

A complementaridade e a reciprocidade para as quais leigos e religiosos foram 
chamados foi também objeto de todo um documento publicado pela Congregação 
para a ducação Católica cinco anos depois. Educar juntos na escola católica. Mis-
são partilhada de pessoas consagradas e fiéis leigos990 situava a missão da escola 
católica no contexto da communio. Usava a metáfora de “família espiritual” para 
descrever a expressão da communio entre as pessoas atraídas para as mesmas intui-
ções espirituais e associadas umas com as outras de seu entorno:

O desenvolvimento de famílias espirituais, de grupos de leigos associados ou 
outras formas que permitam aos fiéis leigos usufruir da fecundidade espiritual e 
apostólica do carisma original, emerge como elemento positivo e de grande espe-
rança para o futuro da missão educativa católica.

988  Ênfase do autor.
989  Partir de Cristo, n. 31
990  Congregação para a Educação Católica, 2007.
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Nas duas décadas a partir do Capítulo de 1985 e quatro desde o Concílio 
havia, em meados da década de 1990, um crescente sentimento na Igreja como 
uma comunidade de discípulos, o talento e a vitalidade de cada um sendo inter-
dependentemente relacionado com os outros e, assim, mutuamente reforçados. 
Seu princípio básico era mariano, algo com significado especial para uma família 
espiritual que levava o nome de Maria e se via partilhando o “trabalho de Maria”. 
Quando a renovação da vida religiosa foi incentivada a partir do Concílio - in-
cluindo a dos Irmãos Maristas – teve início numa eclesiologia menos desenvolvi-
da do que seria quarenta anos depois. Da mesma forma, algumas das primeiras 
tentativas de crescimento da “família marista” depois do Capítulo de 1985 foram 
realizadas com uma compreensão eclesiológica menos amadurecida. A mensa-
gem completa do Concílio ainda não tinha sido recebida. Em 2015, a “ dinâmica 
eclesial “ proposta pelo documento Partir de Cristo tinha um significado mais 
profundo para um grupo de pessoas que se reconhecia como uma das “famílias 
espirituais” da Igreja.

A linguagem de mudança utilizada é instrutiva nesse contexto. Teve início com 
foco na “renovação”; no final da década de 1980, um outro conceito tinha sido 
introduzido na narrativa, o de “refundação”; no prazo de quinze anos, os Maristas 
passaram a “reimaginar” como eles podiam ser associados e animados. Renova-
ção, refundação, reimaginação. Não em progressão linear, mas como ampliação 
e aprofundamento da consciência. Todos os três conceitos permaneceram, mas 
em relação mútua. O Irmão Charles e seu Conselho lembraram no Capítulo em 
1993:

… Este dom, este carisma que partilhamos e pelo qual somos responsáveis, é 
algo dinâmico, em constante crescimento sob a influência do Espírito, sempre se 
adaptando a novas circunstâncias.991

É com esse pano de fundo que podemos passar a considerar as instruções e 
ênfases propostas pelo Instituto relativas à renovação da vida dos irmãos, os de-
senvolvimentos na formação e a ampliação da família espiritual marista.

991  Relatório do Irmão Superior Geral e seu Conselho para o XIX Capítulo Geral, p. 2.
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21. 

A RENOVAÇÃO E  
A RECONCEITUAÇÃO DA VIDA  
DOS IRMÃOS

Rejuvenescendo o essencial

Tinha sido inserida na abordagem do Irmão Basilio para a renovação do Insti-
tuto sua fundamentação na realidade vivida dos irmãos. Suas visitas, questioná-
rios, seminários, circulares e extensa interação pessoal com inumeráveis   irmãos 
serviram de espelho para todos: assim é quem você é. Desse ponto de partida es-
perava lhes revelar o que poderiam ser e desafiá-los a uma autêntica renovação. E 
fazia isso em grande parte em “águas desconhecidas”.992 Em 1985, alguns pontos 
de referência mais seguros para a sua renovação começaram a emergir da neblina 
da mudança. O Irmão Charles acreditava no que ele via com clareza: uma maior 
unidade da vida - (já apresentada pelo documento “PAC” do Capítulo de 1976), 
um reposicionamento da missão dos irmãos em solidariedade com os pobres e 
suas causas justas, bem como uma conversão de toda a vida a Cristo, fruto do 
contínuo discernimento evangélico usando as novas Constituições como “apli-
cação do evangelho para nós”.993 Os três elementos essenciais da vida do irmão 
que o Capítulo de 1976 tinha apresentado como tendo necessidade de atenção 
e integração, mantiveram o foco nos esforços de renovação nas quatro décadas 
seguintes. Embora a denominação tivesse sido refinada ao longo dos anos e, mais 
significativamente, o contexto no qual eles progrediram viesse a ser melhor com-
preendido, os elementos eram os mesmos.

992  Esta imagem do tempo de Basílio foi prefigurada por outro irmão considerado por muitos como 
o mais provável sucessor do Imão Charles-Raphaël em 1967 - Irmão Paul Ambrose (AG). O Irmão Aure-
liano Brambila, no XVI Capítulo, como jovem tradutor, recorda o fato. “Conversando com o Irmão Paul 
Ambrose, Assistente Geral - que tinha sido meu superior no Marian College em Poughkeepsie (1954-
1956), e que contava com o apoio de muitos irmãos no Instituto – eu lhe perguntei de um jeito informal 
e amigável como se sentia sobre sua quase certa nomeação como Superior Geral pelo Capítulo. Lembro 
que ele disse com grande simplicidade marista e profundidade profética: ‘Não, Irmão, você me conhece 
bem. Posso certamente ser competente como líder, mas preciso de pontos de referência seguros, algo 
como estradas claramente mapeadas ou linhas ferroviárias em que eu possa poderosamente conduzir o 
trem. Neste difícil ambiente do Concílio que a Igreja está vivendo, o Instituto tem um irmão que é capaz 
de navegar no mar agitado das idéias, sem mapas de navegação, sem certeza de pontos de referência 
e conduzir o barco a um porto seguro.’ Depois da eleição, foi o Irmão Paul Ambrose que apresentou 
o Irmão Basílio Rueda Guzmán, o novo Superior Geral - le petit mexicain - a todos os Irmãos na Casa 
Geral. Foi um evento e tanto!” Cadernos Maristas, n. 34, 2016.

993  Constituições, n. 169. Cf. Apresentação das Constituições de 1986, pelo Irmão Charles, e sua 
Circular sobre elas: XXIX, 1, p. 30-36.
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Os capitulares, em 1976, julgavam haver um “problema sério” em todo o Insti-
tuto com a dificuldade que os irmãos tinham em unificar “vida comunitária, dispo-
nibilidade apostólica e oração-contemplação”.994 Durante as duas ou três décadas 
seguintes, parecia haver mais ênfase dada ao segundo e terceiro desses elementos 
do que ao primeiro nos esforços do Instituto na renovação. Talvez porque o sentido 
de fraternidade e o “espírito de família” fossem tão profundamente enraizados na 
psique coletiva dos irmãos e, portanto, um dado já adquirido até certo ponto, ou 
talvez por outras razões, havia mais coisas escritas que propunham a renovação da 
vida dos irmãos proveniente principalmente de um aprofundamento da sua vida 
espiritual e de um melhor discernimento das suas prioridades na missão. Isso não 
sugeria que o papel ou a importância da comunidade fossem ignorados – o que 
certamente não é o caso - mas ênfases explícitas sobre eles não eram tão frequen-
tes nem vigorosamente apresentadas. Um olhar objetivo em todas as Circulares, 
Mensagens do Capítulo e outros documentos do Instituto entre os Capítulos de 
1985 e 2001 revela muito mais espaço a temas tais como conversão, oração e rela-
cionamento pessoal com Jesus, orientação para o pobre, discernimento evangélico 
e evangelização do que para a dimensão comunitária da vida dos irmãos. Para o 
Irmão Charles, por exemplo, em sua Circular sobre a Espiritualidade Apostólica 
Marista de 1992 (e também no Suplemento de 1993), a maior preocupação era o 
significado da missão para o irmão e como sua espiritualidade pessoal se integrava 
com isso. Embora a Parte 7 da Circular fosse dedicada à «Comunidade para a Mis-
são» e nela houvesse reconhecimento da importância do testemunho dos irmãos 
de comunidade e de sua experiência de comunhão, não eram temas que permeas-
sem o resto do documento de forma frequentemente explícita.

Foi um viés que veio para durar. Mesmo depois do Capítulo de 2009, quando 
a linguagem de «místicos» e «profetas» surgiu na Conferência Geral e na II AIMM 
para descrever as dimensões espiritual e apostólica da vida marista, o terceiro 
elemento da frase às vezes era omitido: «em um espírito de comunhão”.

A preocupação dos irmãos pela qualidade de sua vida comunitária, no entanto, 
continuou aparecendo. No seu relatório para o XIX Capítulo Geral, o Irmão Charles 
e seu Conselho mencionaram em primeiro lugar a “expressão comunitária da con-
sagração religiosa” entre as suas observações “negativas” de como viam o Instituto 
naquela época e sugeriram que os irmãos eram conhecidos mais por seu trabalho 
do que por “nossa fraternidade, abertura e pobreza.”995 Havia “muito individualis-

994  Anais do XVII Capítulo Geral. Documento “Oração, Apostolado, Comunidade”. Esta ideia foi 
também anexada à Carta do XVII Capítulo Geral intitulada “Irmãos maristas Hoje”. Este documento, 
conciso porém substancioso, cujo autor principal foi o Irmão Lucien Brosse, teve grande acolhida e 
foi amplamente utilizado nos anos seguintes ao Capítulo. Nele foram apresentados os desafios que os 
Irmãos Maristas tinham diante de si: conversão pessoal e oração; apostolado educativo caracterizado 
pela presença, escuta e disponibilidade; uma vida comunitária aberta e hospitaleira, levada com ale-
gria, amor e amizade, e sempre integrada ao apostolado. Os capitulares recomendavam aos irmãos do 
Instituto que buscassem inspiração e modelo no Fundador.

995  Relatório do Irmão Superior geral e seu Conselho para o XIX Capítulo Geral, p. 51.
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mo” nas comunidades, escreveram, resultando em comunidades que não tinham “o 
apoio mútuo de que precisamos para nos sustentar”.996 Os capitulares concordaram 
com essa avaliação e confirmaram a importância da “dimensão profética da vida 
religiosa vivida em comunidade.” 997 Eles pediram aos irmãos do Instituto:

... passemos de uma “vida em comum” para uma vida de comunidade. Não 
podemos ficar indiferentes à observação de um jovem leigo, presente no Capítulo: 
‘Encontro Irmãos formidáveis, mas não vejo a comunidade’. Menos ainda a este 
apelo vibrante: ‘Abram suas comunidades para que possamos compartilhar o ide-
al que os faz viver!’.998

Em suas considerações sobre Espiritualidade Apostólica Marista, eles identifi-
caram esses elementos entre aqueles que precisavam da atenção dos irmãos:

n conseguir maior unificação de vida; 

n exercitar-se no discernimento pessoal e comunitário;...

n ter um estilo de vida mais simples, evangélico e acolhedor;

n abrir nossas comunidades à vizinhança, para sintonizar com suas necessi-
dades e deixar-nos interpelar; ... 

n partilhar a Palavra de Deus em comunidade; procurar que o conteúdo das 
celebrações e da oração comunitária esteja mais de acordo com a vida e a 
missão de seus membros;

n conseguir que nosso testemunho de comunidade orante e apostólica seja 
mais evidente e compreensível...999

Oito anos depois, o segundo dos cinco apelos identificados pelo XX Capítulo 
Geral se referia à comunidade: “Revitalizar nossas comunidades para que sejam 
espaços de fraternidade, simplicidade e vida evangélica a serviço da missão”.1000 
Na sua mensagem para o Instituto apresentou essas aspirações:

n Nossas comunidades se tornarão verdadeiros lares se ajudarem cada irmão 
a centralizar sua vida em Jesus, a integrar fé e vida, a descobrir Deus nos 
acontecimentos de cada dia e a crescer na comunhão.

n Temos um ardente desejo de construir comunidades humanizadoras que vi-
vam em clima de confiança, com relações interpessoais sadias, com espírito 
de família. Lugares onde o jovem irmão é ajudado a amadurecer, onde se 
cuida dos irmãos idosos, onde se manifesta carinho especial com os mais 

996  Ibid.
997  Mensagem do XIX Capítulo Geral, Carta aos Irmãos, n. 22.
998  Ibid. n. 17.
999  Ibid. Espiritualidade Apostólica Marista, n. 11.
1000  Mensagem do XX Capítulo Geral 
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fracos. Verdadeiros lares onde existem em abundância o óleo do perdão 
para curar as feridas e o vinho da festa para celebrar tanta vida partilhada. 
Alargamos nosso coração, para que ninguém se veja excluído, para que 
todos encontrem o apoio de que necessitam e para que os que chegam se 
sintam bem-vindos.

n Formamos comunidades para a missão, comunidades abertas ao serviço do 
mundo. Estamos atentos às necessidades dos que nos rodeiam e assumimos 
o nosso lugar na Igreja local. Nosso testemunho torna-se mais digno de 
crédito quando o nosso estilo de vida é simples e pobre. 1001

Quando apareceu a Circular Maravilhosos Companheiros, a vida comunitária 
dos Irmãozinhos de Maria, em 2005, foi a primeira vez em um quarto de século 
que um Superior Geral dedicou uma Circular exclusivamente ao tema da vida 
comunitária. 1002 Dada a importância que os sucessivos Capítulos Gerais vincula-
ram à questão e também os relatórios elaborados pelos Conselhos Gerais e outras 
menções de passagem pelos Superiores Gerais, era curioso ter ocorrido um tal 
intervalo de tempo. Em 1970, o Irmão Basilio tinha escolhido dedicar sua primeira 
grande Circular, depois dos documentos do período do Capítulo de 1967-1968, 
ao tema da vida comunitária. Ele pensou nisso até dez anos mais tarde quando 
lançou o Projeto de Vida Comunitária, algo que tinha sido ratificado pelo Capítulo 
de 1976.1003 Irmão Basilio não tinha dúvida quanto à centralidade da comunidade 
para promover a fidelidade dos irmãos e da renovação da vida consagrada como 
religiosos irmãos. O Irmão Seán era da mesma opinião.

Em suas três primeiras Circulares, o Irmão Seán conclamou os irmãos para a 
essência trifacetada de suas vidas consagradas. Em cada uma enfatizou a impor-
tância e a urgência da dimensão específica em discussão – a vidas espiritual cen-
trada em Cristo, a vida em comunidade e a orientação para a evangelização dos 
jovens pobres. Desde 1985 muito se falou e se escreveu sobre a centralidade de 
uma espiritualidade pessoal profunda e uma preferência coletiva para os pobres 
como dois elementos-chave da “conversão pessoal e institucional” necessária. A 
importância de uma experiência de comunidade que dá vida e nutre a fé da co-
munidade – os modos de orar, compartilhar o apostolado e viver fraternalmente 
- foi muitas vezes retratada mais em termos de apoiar os irmãos em sua conversão 
pessoal e sustentá-los na missão. Este é o sentido dos trechos citados acima dos 
Capítulos XIX e XX. O Irmão Seán colocou de forma diferente, e com mais força. 
Assim como o Instituto provavelmente deixaria de existir, escreveu ele, se os ir-
mãos não tivessem paixão pela vida em Cristo, uma proximidade com os jovens e 
um entusiasmo para levar-lhes a Boa Nova, assim também morreria se os irmãos 
não viverem e trabalharem em comunidades saudáveis, fraternas e orantes. Ele foi 

1001  Ibid. n. 23-25.
1002  Circulares dos Superiores Gerais, Vol. XXV, 2 e 7. 
1003  Ibid. Vol. XXVII, 3.
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inequivocamente crítico dessas Províncias e Distritos que permitiram que irmãos 
vivessem sós.1004 A comunidade não era um acessório das outras partes da sua 
vida; era constitutiva da mesma.

Então, dez anos mais tarde, a Igreja faria uma surpresa. No Ano da Vida 
Consagrada,1005 o Vaticano divulgou um documento há muito aguardado sobre 
a identidade e a missão do religioso irmão.1006 A estrutura geral do documento 
tratava das mesmas três dimensões da vida cristã1007 - apresentadas como mistério, 
comunhão e missão - mas a identidade e a razão de ser específica do religioso 
irmão se encontrava na comunhão. Desenvolvia a identidade do irmão como 
um mistério de comunhão para a missão.1008 No coração da própria identidade e 
missão do irmão estava a fraternidade. Isso era específico da sua vocação; era em 
seu próprio nome - “irmão” – que seu lugar especial e sua finalidade na Igreja e 
no mundo deveriam ser compreendidos. Comunidade não era algo só para apoiar 
a sua santidade pessoal e impulsionar à missão. Era sua própria forma de ser. Um 
irmão só poderia ser irmão em relação, e essa relação se expressava  primeiro e 
fundamentalmente entre os seus irmãos e, em seguida, entre «os menores irmãos» 
de Jesus.1009 Esse era o seu “jeito de ser”1010; seu nome “irmão” captava “a missão 
fundamental de sua vida”. 1011

1004  Circulares dos Superiores Gerais, Vol. XXXI, n. 2. p. 42.
1005  A partir do início do Advento de 2014 até 2 de fevereiro de 2016. 
1006  Congregação para os institutos de vida consagrada e sociedades de vida apostólica, em seu 

último documento Identidade e missão do religioso irmão na Igreja, 4 de outubro de 2015. O docu-
mento ficou gestando durante oito anos. Sua origem foi uma petição apresentada ao Papa Bento XVI 
em 2007 pela União de Superiores Gerais solicitando um documento sobre os religiosos irmãos. O 
assunto foi enviado para a CIVCSVA que convidou vários Institutos de irmãos para colaborar em sua 
elaboração. Os irmãos de La Salle tiveram um papel relevante nesta encomenda. O esboço foi finaliza-
do em 2010 e foi enviado à Congregação para a Doutrina da Fé. Não se voltou a falar dele. Supõe-se 
que alguns membros da Cúria não eram a favor de tal documento, entre eles um proeminente cardeal 
que pertencia a um Instituto Religioso clerical em que havia sacerdotes e irmãos. Após a eleição do 
Papa Francisco, vários superiores suscitaram novamente o tema. O novo Papa conhecia o esboço, pois 
haviam mandado a ele para consulta quando era arcebispo de Buenos Aires. Ele queria ressuscitar 
o documento. A Congregação para a Doutrina da Fé havia colocado muitas objeções teológicas ao 
texto. O maior obstáculo era a frequente referência à Igreja como comunhão mais do que hierarquia. 
Uma pequena equipe de três religiosos irmãos assumiu a redação, entre eles o irmão marista José Ma-
ria Ferre. Foram incluídas muitas referências ao Concílio Vaticano II e a outros documentos eclesiais. 
Finalmente (em maio de 2015), o Papa aprovou o texto, porém voltou a cair no esquecimento. Nova-
mente o Papa interveio e finalmente o Prefeito e o Secretário da CIVCSVA publicaram o documento, 
traduzido para diversas línguas a partir do original em castelhano. (Informação proporcionada ao autor 
pelo irmão José María). 

1007  Christifideles laici tinha enfatizado que todos os cristãos foram chamados a três elementos 
interconectados da vida cristã – santidade, comunhão e missão – pela virtude de seu Batismo. A vida 
consagrada está enraizada no Batismo.

1008  Identidade e Missão do Religioso Irmão, n. 4
1009  Ibid. n. 27. Cf. Mateus 25, 40-45.
1010  Ibid. n. 10.
1011  Ibid. n. 11.
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A busca de uma identidade convincente do irmão

Em seu longo percurso de renovação, irmãos em muitas partes do mundo ti-
nham hesitado quando confrontados com presença cada vez maior de leigos ma-
ristas. Isso os levou a questionar e até mesmo a duvidar do valor ou da função de 
sua própria vocação. O Irmão Benito, em seu discurso de abertura do XX Capítulo 
Geral em 2001, comentou:

Para alguns Irmãos, essa confusão pode chegar a ser um obstáculo sério para cres-
cer em fidelidade vocacional carismática e comprometer-se na pastoral vocacional. 
Isso nos limita na audácia apostólica e na vivência prazerosa da própria vocação. 

Há aspectos dessa crise de identidade que têm sua origem na mudança de 
funções ou de papéis. No passado, considerávamos algo essencial e exclusivo 
dos Irmãos o exercício de certas funções: dirigir colégios, administrá-los, ser cate-
quistas, animadores da pastoral, recrutadores ou promotores vocacionais… Esses 
papéis hoje são assumidos por leigos ou como parceiros nossos. Esse deslocamen-
to “territorial” coloca alguns em crise: Quem sou eu? Para que sirvo? Que me 
distingue do leigo que hoje assume essas funções? Salta à vista que a crise tem 
prioritariamente conotação instrumental.1012

O Irmão Seán e seu Conselho relataram ao XXI Capítulo Geral a sua observa-
ção sobre a mesma confusão e dúvida em todo o Instituto.1013 Identidade e missão 
do religioso irmão na Igreja transformaria radicalmente esse questionamento. Mais 
do que constituir uma fonte de confusão para os irmãos, seria pelo envolvimento 
com essa participação crescente dos leigos na vida e na missão da Igreja que en-
contrariam e compreenderiam a sua própria identidade e missão. O documento 
foi mais longe: os irmãos fariam isso de forma mais eficaz dentro de expressões 
particulares da Igreja-comunhão - suas “famílias carismáticas”. Seria no crescente 
sentido de uma família carismática marista mais ampla, que o Instituto poderia 
encontrar seu lugar apropriado e oferecer uma visão convincente da vocação 
distinta do irmão dentro de uma família vocacional maior:

Os carismas fundacionais ... se desenvolvem hoje como rios que regam a face 
da Igreja e se estendem para além dela. De sua orla se aproximam fieis de diferen-
tes estados e projetos de vida, para beber das suas águas e participar na missão da 
Igreja a partir da inspiração e vigor, sempre renovados, desses carismas.

Leigos e leigas, religiosos, religiosas e sacerdotes reúnem-se em uma família 
carismática para reviver juntos o carisma que deu origem a essa família, para en-
carnar juntos o rosto evangélico que revela esse carisma e servir juntos à mesma 
missão eclesial, que já não é apenas missão de um determinado Instituto.

1012  Discurso ao XX Capítulo Geral, n. 16.
1013  Relatório do Irmão Superior Geral e seu Conselho para o XXI Capítulo Geral, p. 34.
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O religioso irmão encontra em sua família carismática um ambiente propício 
para o desenvolvimento da sua identidade. Em tal ambiente, os irmãos compar-
tilham a experiência de comunhão e promovem a espiritualidade de comunhão, 
como verdadeiro sangue que dá vida aos membros da família e dela se estende 
a toda a Igreja. Na família carismática os religiosos irmãos se encontram com os 
outros cristãos e em função deles. Com eles são irmãos que constroem uma fra-
ternidade para a missão, animada pelo carisma fundacional; para eles são sinais 
dessa mesma fraternidade que são chamados a viver na vida consagrada.1014 

Ser o “sangue verdadeiro” que deu vida à família marista: aqui estava uma 
identidade para seus irmãos, algo que só poderia ser alcançado através da comu-
nidade e a partir dela.

O discernimento do Instituto sobre a sua renovação desde 1967, seus esforços 
de revitalização e, em seguida, de “re-fundação”, foi realizado em sua maior parte 
em termos internos, em vez de centrado no contexto da família marista mais ampla. 
O Irmão Basilio disse no Capítulo Geral em 1985 que havia uma falta de critérios 
para a “identidade marista”, referindo-se de fato à identidade do irmão marista:

Nós, Irmãos Maristas, precisamos redefinir a nossa missão no mundo como ele 
está agora e estabelecer critérios explícitos e consistentes para a pertença como 
membros.. [A missão é] tornar Jesus Cristo conhecido e direcionar nossos esforços 
exclusivamente aos jovens, com preferência para os mais desfavorecidos, e fazer 
isso como missão da Igreja confiada à comunidade.1015

A “comunidade” era os Irmãos Maristas. Oito anos mais tarde, o Irmão Char-
les, apesar de um crescente sentimento do papel dos leigos e um compromisso 
de parceria, ainda apresentava uma compreensão da identidade e da missão dos 
irmãos até certo ponto independente. Falando sobre o tema na Conferência Geral 
de 1989, em Veranópolis, “A Missão do Irmão Marista para o Futuro”, disse o 
Superior Geral aos capitulares:

O mundo e a Igreja esperam que nós, religiosos, em primeiro lugar e antes 
de tudo, sejamos pessoas de Deus, pessoas de fé no amor de Deus por todos e, 
portanto, pessoas com um grande amor pelos outros e com um cuidado especial 
para os não amados e marginalizados.1016

A missão era vista como “o centro das nossas vidas como irmãos”, mas essa 
missão era descrita - tanto em Veranópolis quanto no Capítulo - em termos de 
prioridades e opções apostólicas apenas dos irmãos.1017 Os fortes desafios do Ir-

1014  Identidade e Missão do Religioso Irmão, n. 38.
1015  Discurso de Abertura do Superior Geral para o XVIII Capítulo Geral, em À escuta do XVIII 

Capítulo Geral, p. 87
1016  Discurso de Abertura do Superior Geral para o XIX Capítulo Geral, p. 21
1017  Cf. Relatório do Irmão Superior Geral e seu Conselho para o XIX Capítulo Geral, pp. 30-33.
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mão Benito ao Instituto para a refundação e para a reorientação das opções apos-
tólicas foram enquadrados em termos semelhantes, como o foi todo o processo 
de reestruturação no final dos anos 90. A “crise de identidade” a que se referiu no 
início do XX Capítulo era algo que ele esperava pudesse melhor se resolver com o 
aumento da participação dos leigos nas obras apostólicas. Havia, no entanto, um 
sentimento de que isso libertaria os irmãos para fazer de forma mais radical suas 
opções para a missão, passo importante para recobrar seu espírito fundacional:

Pessoalmente, percebo que a Vida Religiosa necessita redefinir sua identidade 
e essência carismática em novo contexto cultural. Não vejo essa realidade como 
algo negativo, pode ser crise que nos leve a aprofundar-nos em nossas raízes e 
comprometer-nos com maior entusiasmo na vocação, deslocando-nos e abando-
nando algumas tarefas ou assumindo outras que nos ajudem a sentir mais intensa-
mente nossa razão de ser.1018

Depois de 2001, mesmo com um compromisso decisivo para “ampliar a ten-
da” e, comprovadamente, uma forte crença na validade e importância da vida 
marista leiga, as três cartas do Irmão Seán sobre espiritualidade, comunidade e 
missão continuavam a insinuar que a própria renovação dos irmãos era algo que 
poderiam perseguir primeiramente à sua própria maneira. No Capítulo Geral em 
2009 ao tratar do futuro da “vida e missão marista “ - pela qual ele estava se refe-
rindo à vida e à missão dos irmãos – o Irmão Seán disse aos participantes:

Como os nossos irmãos em 1967, estamos em uma encruzilhada. Construir o 
futuro da vida e da missão maristas vai exigir de nós uma a tomada de decisões 
que nos permitam ser quem fomos feitos para ser: homens apaixonados por Deus, 
irmãos visivelmente evangelizando crianças e jovens pobres, comunidades religio-
sas marcadas por um espírito de hospitalidade e acolhida, e como o Fundador, 
discípulos do Senhor com o coração de um missionário.1019

Ele sugeriu que os irmãos e leigos maristas tinham muito a “aprender uns com 
os outros” sobre a espiritualidade marista, mas ele não usou a linguagem que o 
capítulo mais tarde adotaria, aquela da “comunhão e corresponsabilidade” na 
vida e missão marista: 

Qual é o papel do irmão no movimento leigo marista? Nosso trabalho é ajudar 
sem assumir o controle. Ao fazê-lo, participaremos do que muitos consideram ser 
uma das experiências mais importantes de renovação neste momento na história 
da Igreja: a emergência de um laicato realmente adulto e responsável. 1020

1018  Discurso de Abertura, em Atas do 20º Capítulo Geral, p. 125.
1019  Discurso de Abertura do Superior Geral para o XXI Capítulo Geral, p. 8. O Irmão Seán apre-

sentou essas ideias em seu Discurso de Abertura a partir de seu Discurso de Abertura da Conferência 
Geral em Sri Lanka quatro anos antes. Nesse discurso, em que explorou as questões em torno da Iden-
tidade do irmão e sua missão, seu enfoque foi principalmente sobre os próprios irmãos.

1020  Ibid.
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Depois do Capítulo, o Irmão Emili destacou a mudança sutil, mas bastante sig-
nificativa, a esse respeito, quando mencionava uma das três orientações surgidas: 
“uma nova relação entre irmãos e leigos baseada na comunhão, buscando juntos 
uma maior vitalidade do carisma marista em nosso mundo.”1021 Isso proporcionou um 
contexto para as outras duas orientações - “uma nova maneira de ser irmão” e “uma 
presença fortemente significativa entre as crianças e jovens pobres”. Cinco anos mais 
tarde, o Irmão Emili propôs aos irmãos que um elemento chave de sua identidade 
era ser “tecelões de fraternidade”. Esta foi uma das três condições “não-negociáveis” 
da vida dos irmãos, junto com o ser “buscadores de Deus” e “evangelizadores dos 
jovens”.1022 Era uma nova linguagem para os três elementos constitutivos da identida-
de dos irmãos. A ênfase na fraternidade foi significativa, e de acordo com o que estava 
prestes a ser destacado em Identidade e Missão do Religioso Irmão.

 Essa ênfase chamou os irmãos de volta à essência de sua identidade. Em 2013, 
no desenvolvimento do tema para a Conferência Geral - “Despertar a aurora – Pro-
fetas e místicos para nosso tempo.” – o Irmão Emili tinha enfatizado a importância 
de “ser irmãos”. Era necessário que os irmãos superassem o “fascínio do ativismo”:

... muitos nos dão valor, sobretudo, por aquilo que fazemos, como uma sim-
ples “força-tarefa” a serviço da Igreja e da sociedade, quando na verdade nossa 
existência como Instituto tem sentido em si mesma, sem necessidade de recorrer 
à nossa função específica... “SER irmãos”.... ser o que estamos chamados a ser.1023

Ser “místicos e profetas”, sim, mas como irmãos. O documento Identidade 
e Missão do Religioso Irmão apresentou as histórias paralelas do capítulo 10 de 
Lucas (o serviço audacioso oferecido pelo “bom samaritano” e a escolha de Maria 
pela “melhor parte” ao sentar-se aos pés de Jesus)1024 como emblemáticos da vida 
do religioso irmão:

Ambos os ícones complementam a mensagem e recordam ao religioso irmão 
a chave essencial para a sua identidade profética, aquela que garante sua perma-
nência no amor de Cristo: o irmão é chamado a ser um transmissor na cadeia de 
amor e aliança que vem do Pai por Jesus e que ele experimentou pessoalmente. 1025

O documento voltou a enfatizar o imperativo de Vita consecrata para que 
os religiosos irmãos sejam “guias espirituais” e, suas comunidades, “escolas de 
espiritualidade”1026, mas preferiu a expressão “guias na busca de Deus”. Fazem 

1021  In FMS Mensagem, n. 41, p. 13.
1022  Discurso para o Colóquio sobre a Formação Inicial, setembro de 2015, Notre Dame de 

l’Hermitage, França.
1023  Notícias Maristas, n. 271, 7 de junho de 2013.
1024  Lucas 10:30-37 e Lucas 10:38-42.
1025  Identidade e Missão do Religioso Irmão na Igreja, n. 40.
1026  Isso foi identificado como uma prioridade especial também no XXI Capítulo Geral. Cf. Atas 

do XXI Capítulo Geral, pp. 99-100. Cf. Vita consecrata n. 55, 109.
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isso especialmente com o seu testemunho em buscar a Deus em suas próprias vi-
das.1027 Também insistiu sobre a importância do testemunho de seu serviço, como 
Vita consecrata fizera. 1028 Mas salientou o papel especial que tinham para isso em 
suas próprias famílias carismáticas. O primeiro e mais eficaz lugar para os irmãos 
responderem ao apelo do Irmão Emili para serem conhecidos como “buscadores 
de Deus “ e “evangelizadores dos jovens”, era com e para seus companheiros 
maristas.

Mas seu “sangue verdadeiro” estava especialmente em “tecer a fraternidade”. 
Identidade e Missão do Religioso Irmão utilizou duas passagens do evangelho 
para compreender essa fraternidade: Marcos 6,37 (“Deem-lhes algo para comer”) 
e Mateus 25,40 (“Quando o fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, 
a mim o fizestes.”)

A missão do irmão segue o mesmo movimento apresentado por esses dois 
ícones ... Por um lado, é fruto de um coração aberto ao sofrimento com as necessi-
dades e misérias da humanidade. O irmão experimenta nelas o chamado de Cristo 
que o envia para aliviar a fome de muitas formas; seu carisma o torna particular-
mente sensível a algumas delas. Mas isso não é suficiente. O irmão, cuja vocação 
em última análise é identificar-se com o Filho do Homem, sente-se impulsionado 
a ser como ele, irmão dos mais pequeninos. Assim é como o dom da fraternidade, 
que recebeu e está vivendo em comunidade, agora é compartilhado na missão. 
É um dom cujos destinatários últimos são os irmãos menores com os quais Cristo 
se identificou. A missão não é “o que ele faz”, mas sim a sua própria vida que se 
torna comunhão com os pequeninos.1029 

O papel dos religiosos para manter o Povo de Deus consciente da essência 
do evangelho,1030 sendo uma “memória viva” de Jesus1031, assumia portanto um 
foco distintivo para os religiosos irmãos: testemunhar um Deus que serve como 
irmão, que lava os pés e sai para as periferias.1032 Vivem e servem como irmãos. 
Sua santidade de vida é testemunho da “fraternidade de serviço”.1033 Seu papel é 
também ser memória viva da encarnação do evangelho que veio de seu carisma 
originário1034. Dentro de sua própria família carismática, eram “como fermento 

1027  Identidade e Missão do Religioso Irmão na Igreja, n. 30.
1028  Ibid. n. 23. Cf. Vita consecrata, n. 63.
1029  Ibid. n. 27.
1030  Vita consecrata, n. 33, 84.
1031  Identidade e Missão do Religioso Irmão, n. 7.
1032  O documento usa o termo “periferias”que foi apresentado pelo Papa Francisco. Refere-se a 

aqueles nas “periferias dos países pobres, em países em desenvolvimento e também das áreas empo-
brecidas dos países desenvolvidos”... pessoas que vivem em situações de “migração, fome, injustiça, 
indiferença e falta de sensibilidade pelo sofrimento dos outros, superficialidade e a perda dos valores 
humanos e religiosos.” n.30.

1033  Ibid. n. 23.
1034  Ibid. n. 9.



367

na massa.”1035 Esse apostolado de ser uma “memória viva” do evangelho e do 
seu carisma fundacional era o “primeiro apostolado” do religioso irmão1036. A 
identidade e a missão dos Irmãos Maristas - e, na verdade, do Instituto - estava, 
portanto, dentro da família eclesial dos Maristas. Seria definido não tanto pelo que 
faziam – e que poderia variar - mas por quem eles eram como irmãos.

1035  Ibid. n. 10.
1036  Ibid. n. 7.
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22.

FORMAÇÃO DOS IRMÃOS
 
Questões e desenvolvimentos da formação inicial

Houve por acaso algum tema mais quente na história recente do Instituto? 
Durante pelo menos quinze ou vinte anos que se seguiram ao Capítulo de 1985, 
houve muita discussão, e às vezes acalorado debate, entre formadores, capitu-
lares, conselheiros e irmãos em geral sobre os métodos e as prioridades mais 
adequados para o recrutamento e a formação de novos irmãos. Foi um discurso 
marcado por algumas iniciativas esclarecidas de pensamento e estratégicas, mas 
que também provocou uma dose de suspeita mútua e até mesmo de subterfúgio 
defensivo. Opiniões variadas e muitas vezes contundentes.

A necessidade de melhorar e atualizar estratégias na pastoral vocacional e em 
programas de formação inicial era evidente para o Irmão Charles em 1985. Ele 
procurou colocar as vocações e a formação entre as maiores prioridades para a 
atenção do Instituto depois do Capítulo.1037 Entre as preocupações mais destaca-
das estavam os modos ultrapassados   de formação que nem sempre se alinhavam 
com as situações de desenvolvimento das pessoas e não lhes ofereciam o tipo de 
acompanhamento pessoal e discernimento vocacional que precisavam para cres-
cer como seres humanos integrados e religiosos consagrados.1038 Seus sentimentos 
não eram universalmente compartilhados. Enquanto em algumas Províncias o nú-
mero de irmãos tinha sido dizimado e as novas vocações tinham encolhido a um 
conta-gotas desde o tempo do Concílio Vaticano, em outras os antigos métodos 
de juvenatos e as etapas tradicionais de formação inflexível aparentemente ainda 
produziam números aceitáveis   de primeiras profissões. Além disso, em algumas 
partes do Instituto ainda podia-se contar com um crescimento alentador. Ape-
sar da variedade de experiências e perspectivas, qualquer avaliação objetiva do 
Instituto não podia escapar à conclusão de que havia pouca uniformidade nos 
métodos ou nos conteúdos da formação inicial e acordos inadequados sobre as 
metas e prioridades, bem como ausência de meios para a preparação de pessoal 
formador e para lhes fornecer as competências e os conhecimentos necessários 
para o seu trabalho.1039

1037  Irmão Charles Howard, transcrição de entrevista, idem. p. 24.
1038  Irmão Joseph McKee (Reitor do MIC de 1999-2005) considerava isso uma visão particular de 

Charles, especialmente necessária na África. Entrevista, idem.
1039  Irmão Michael Hill, entrevista idem. O Irmão Michael ajudou a planejar e coordenar o pri-

meiro curso para Mestres de Noviços em 1990-1991.
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Os benefícios potenciais de um manual de formação que podia ser utilizado 
em todo o Instituto foram considerados pelo Conselho anterior. O Irmão Basilio 
julgava a formação como um ponto fraco dos Irmãos Maristas.1040 Em 1982, uma 
comissão foi criada para esse fim, encarregada de elaborar um projeto a ser apre-
ciado pelo XVIII Capítulo Geral.1041 Excetuando o texto das Constituições, esse 
se tornou o documento mais longo, com 139 páginas, fornecido aos capitulares. 
Eles o consideraram no contexto da análise mais ampla do estado do Instituto 
após o período ad experimentum de dezoito anos. Entre os outros documentos 
fornecidos, havia um relatório detalhado sobre todos os irmãos que haviam dei-
xado o Instituto entre 1967 e 1985 - incluindo as suas razões para sair.1042 Em 
1985, a colocação dos capitulares na sala ainda era feita por grupos de idiomas, 
algo que destacava, e provavelmente exacerbava, as fraturas ao longo das linhas 
culturais.1043 Em nenhum momento isso ficou mais evidente do que na discussão 
sobre o projeto do Guia de Formação.

1040  Discurso de Abertura do Irmão Basílio para o XVIII Capítulo Geral.
1041  O Presidente da Comissão era o Irmão Eugene Dwyer (Melbourne), graduado pelo Instituto 

de Psicologia da Universidade Gregoriana, dirigido por Luigi Rulla, SJ.
1042  Atas do XVIII Capítulo Geral.
1043  Todos os irmãos entrevistados que participaram do XVIII Capítulo fizeram esse comentário. A 

disposição dos assentos no XIX Capítulo Geral foi semelhante.

116.  Comissão de Formação reunida para redigir o Guia de Formação. Roma (1993).
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O que havia neste documento que suscitava respostas tão fortes? Grande parte 
do debate girou em torno do papel da psicologia e das ciências humanas na ava-
liação, acompanhamento e formação dos jovens irmãos e na natureza da própria 
vocação religiosa. Isso, por sua vez, foi condicionado por perspectivas diferentes 
sobre a antropologia humana e como a ação da graça era entendida. Também é 
honesto reconhecer que, pelo menos em alguns casos, opiniões sobre esses te-
mas foram influenciadas pela forma como alguns protagonistas eram percebidos 
pessoal e culturalmente por outros. Isto pareceu ser especialmente o caso entre os 
irmãos mais jovens em formação para quem experiências de acompanhamento 
ou terapia nem sempre foram bem recebidas e poderiam até ter sido psicologica-

117.  Escolasticado. Cidade  
da Guatemala, (2005). 

118. MAPAC (2007)

119. Irmãos de votos temporários reunidos 
em Mendes, Brasil, (2009).
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mente prejudiciais. O foco de grande parte do debate nos anos 80 e 90 estreitou-
-se em uma abordagem de formação que estava sendo promovida por uma escola 
- o Instituto de Psicologia na Universidade Gregoriana de Roma - e no nome de 
um professor, Luigi Rulla SJ.1044

O Dr. Rulla, um psicoterapeuta,1045 tinha desenvolvido uma teoria da dinâmica 
psicossocial da vocação cristã com base em pesquisa empírica, principalmente 
dos seminaristas e religiosos em formação.1046 Com base em suas conclusões, a 
partir de 1970 ele promoveu uma abordagem da formação que implicava dar 
atenção terapêutica aos fatores psicológicos subconscientes que podiam limitar 
o crescimento profissional da maturidade espiritual de uma pessoa. Foram en-
sinadas técnicas para realizar isso. Em um período em que havia muito pouca 
coisa disponível para a capacitação especializada de formadores, o programa teve 
grande aceitação. Os Irmãos Basilio e Charles encorajaram os Provinciais a en-
viar irmãos para participar, atraídos especialmente por seu rigor, sua base empí-
rica, seu pensamento contemporâneo e sua ênfase no acompanhamento pessoal 
e aconselhamento individual.1047 Com o tempo, outros programas tornaram-se 
disponíveis e abordagens de outras escolas de psicologia e formação humana 
a partir de diferentes perspectivas. O Irmão Charles mais tarde foi crítico com 
alguns graduados do programa de psicologia do Instituto porque “eles tendem a 
dizer que o seu é o único método que funciona. Bem, isso é perigoso.” 1048 “Os 
homens de Rulla” era um rótulo que veio a ser pejorativamente aplicado a alguns 
formadores que eram seguidores dessa corrente. Esse, no entanto, foi um rótulo 
que outros julgaram simplista e injusto, mesmo que não pudessem subscrever 

1044  Cf. Luigi M. Rulla, Anthropology of the Christian Vocation (Vol.I). Rome, Gregorian University 
Press, 1986; Luigi M. Rulla, Joyce Riddick e Franco Imoda, Anthropology of the Christian Vocation (Vol.
II). Rome, Gregorian University Press, 1989. Foram estudados 940 casos. Para uma breve introdução 
e crítica das teorias de Rulla, cf. Peter Egenolf SSCC “Vocation and Motivation, The Theories of Luigi 
Rulla,” In The Way, n. 42. July 2003, pp. 81-91.

1045  Anteriormente foi cirurgião do tórax. 
1046  A pesquisa de Rulla assegurava ter demonstrado empiricamente que 60-80% dos sacerdotes 

e religiosos foram dificultados em seu crescimento profissional e pessoal por fatores psicológicos 
inconscientes. Podem mesmo estar presentes em uma pessoa que pareça estável e motivada. Isto foi 
descrito como uma incompatibilidade entre o ego ideal consciente e o ego inconsciente real. Senti-
mentos como inferioridade ou impulsos sexuais ou agressivos reprimidos, causados por experiências 
não tratadas na infância, podem mais tarde se manifestar como necessidades excessivas por segu-
rança, harmonia ou afirmação. Isso constitui bloqueio do crescimento que precisa ser abordado na 
formação. O papel da terapia psicológica na formação, por conseguinte, recebeu grande importância.

1047  Irmãos Richard Dunleavy e Luis García Sobrado, entrevistas idem. Também o Irmão Charles 
Howard, transcrição de entrevista, idem, p. 20. Luigi Rulla tinha também um relacionamento pessoal 
com o Irmão Basílio que respeitava as teorias de Rulla, mas depois questionou a maneira como foram 
aplicadas em algumas partes do Instituto. O próprio Irmão Basílio, quando mais tarde foi mestre de 
noviços, tinha uma visão mais matizada em sua abordagem da formação inicial (relatado pelo Irmão 
Gaston Robert, entrevista idem; e Irmão Carlos Martínez Lavín, comunicação pessoal com o autor, 28 
de janeiro de 2016).

1048  Irmão Charles Howard, transcrição de entrevista, idem. p. 20
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plenamente as teorias. 1049 À medida que mais irmãos se graduavam em psicologia 
clínica e formação espiritual em outras universidades, o discurso dentro do Institu-
to assumiu um caráter mais amplo e fundamentado. Foi aceita, por exemplo, uma 
distinção mais clara entre acompanhamento e terapia.1050 Alguns questionaram o 
que eles consideravam uma antropologia humana excessivamente pessimista ou 
agostiniana na escola de Rulla 1051 Mas, cada vez mais, um diálogo mutuamente 
respeitoso e aberto ocorreu entre os formadores que haviam estudado em escolas 
diferentes e estratégias mais adequadas para cada irmão foram implementadas.1052 
Na década dos 80 e início dos 90, no entanto, essa abertura para aprendizados 
compartilhados nem sempre eram a ordem do dia. Em pelo menos três Províncias, 
noviciados e escolasticados conjuntos interprovinciais se separaram por causa de 
diferenças de abordagem.1053 Foi nesse clima que o projeto de Guia de Formação 
foi apresentado ao Capítulo em 1985.

Muitos dos capitulares estavam pouco à vontade com o que viam nas ênfases 
psicológicas do projeto e consideravam que a dimensão espiritual da vocação era 
subestimada.1054 Em muitos aspectos, foi uma discussão sobre a teologia da encar-
nação. No entanto, a Comissão que trabalhou no esboço do projeto reformulou-o 
completamente, e assim foi aceito pelo Capítulo para uso ad experimentum.1055 
O texto definitivo foi redigido nos primeiros meses de 1986. Sem surpresa, não 
foi bem recebido em todas as Províncias, e em alguns locais se estabeleceu uma 
resistência contínua em relação à antropologia sobre a qual o Guia se fundamen-

1049  Foi relatado anedoticamente ao autor que alguns formadores deram ao método uma má 
reputação por sua utilização acrítica ou até mesmo em razão de algum grau de disfunção psicológica 
em suas próprias vidas. O Irmão Richard Dunleavy e o Irmão Philip Ouellette relataram a partir de 
suas visitas como Conselheiros Gerais que alguns formadores aplicavam os “métodos Rulla” de modo 
muito rigoroso e o faziam de forma indiscriminada entre os escolásticos fossem eles emocionalmente 
fortes ou mais vulneráveis. Também foi relatado que os egressos do programa - após a saída do Dr. 
Rulla e o recuo de sua mística - pareciam menos condicionados ideologicamente e menos fechados 
em sua própria metodologia. Alguns irmãos (Luis García Sobrado, Gaston Robert, Eugène Kabanguka, 
Joseph McKee, Ernesto Sánchez) expressaram a opinião de que a maioria dos alunos africanos do 
Instituto de Psicologia pareciam ter integrado bem os seus métodos e desenvolvido uma abordagem 
equilibrada para a formação.

1050  Irmão Brendan Geary, um terapeuta clínico com longa experiência em formação de religiosos 
e seminaristas, fez esse comentário ao autor. idem.

1051  O Irmão Antonio Ramalho mencionou isso como um tema de discussão entre formadores. 
Entrevista, idem.

1052  O Irmão Antonio Ramalho, em suas visitas às casas de formação como conselheiro geral, 
observou isso. Ele disse que certamente esse era o caso no Brasil. Entrevista, idem.

1053  O Irmão Richard Dunleavy mencionou três programas conjuntos na América Latina onde isso 
tinha ocorrido. Entrevista idem.

1054  Uma figura importante na comissão de elaboração foi o Irmão Eugene Dwyer (Província de 
Melbourne), visto como forte defensor das teorias do Dr. Rulla. Alguns delegados desdenhavam o 
projeto do Guia, descrevendo-o como o “Guia Eugene Dwyer”. O Irmão Eugene participou mais tarde 
como capitular do Capítulo de 1993, mas concordou em não falar sobre o Guia, uma vez que poderia 
provocar divisão. Relatado pelo Irmão Gaston Robert. Entrevista idem. 

1055  Irmão Gaston Robert. Entrevista, idem
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tava. Uma indicação do nível de resistência foi uma 
frase, omitida da introdução do Superior Geral na 
versão em espanhol - que dizia que era obrigatório 
o uso do Guia em todo o Instituto.1056 A maioria das 
Províncias, no entanto, acolheu bem o documen-
to1057 e analisou como o Guia poderia modelar os 
programas e acordos para todos os níveis de forma-
ção: a pastoral vocacional, o pré-noviciado, o novi-
ciado, o pós-noviciado e a formação permanente. E 
conforme pedido pelo Guia, os planos de formação 
integrados foram desenvolvidos.1058

O Conselho Geral sentiu que era essencial que 
os formadores de todo o Instituto estivessem bem 
preparados para o uso do Guia e também das novas 
Constituições em seus programas locais. Os Conse-
lheiros constataram que o Instituto tinha agora um 
“um excelente guia de formação”, mas que havia 
“poucos formadores para colocá-lo em prática.”1059 
Para tanto, um curso de dezoito meses para futu-
ros mestres de noviços foi planejado,1060 e o Irmão 
Charles estava ansioso para contar com a participa-
ção do maior número possível de Províncias.1061 Em 

um movimento deliberadamente estratégico, o ex-Superior Geral, o Irmão Basilio, 
foi convidado para liderar uma equipe de quatro Irmãos para dirigi-lo. 1062 Dois da 
equipe tinham estudado no Instituto de Psicologia da Gregoriana; os dois outros 
tinham formação diferente. Havia também variedade de pontos de vista entre os 
trinta irmãos de vinte e quatro países que se reuniram perto de Castelgondolfo.1063 
Tal iniciativa - tanto em seu escopo quanto na sua proposta - nunca tinha sido 

1056  Relatado ao autor pelos Irmãos Gaston Robert, Philip Ouellette e Michael Hill, entrevistas 
idem. Foi constatada uma resistência mais forte em algumas Províncias da Espanha e entre algumas da 
América Latina. Alguns consideravam isso a razão pela qual o Irmão Charles insistia tanto para que o 
Capítulo de 1993 adotasse o Guia como parte do Direito Próprio do Instituto. 

1057  Relatório do Irmão Superior Geral e seu Conselho para o XIX Capítulo Geral, p. 42 e 48.
1058  Irmão Philip Ouellette, que visitou todas as principais casas de formação do Instituto durante 

seu período no Conselho. Entrevista idem. 
1059  Notícias Maristas, n. 9, dezembro de 1989.
1060  O curso foi organizado pela Comissão de Formação do Conselho: Irmãos Philip Ouellette, 

Claudio Girardi, Eugenio Magdeleno, Marcelino Ganzaraín e Powell Pieur. Notícias Maristas, n. 9, 
dezembro de 1990.

1061  Relatado pelo Irmão Luis García Sobrado. Entrevista idem.
1062  Seus membros eram os Irmãos Basilio Rueda, Gaston Robert, Michael Hill e Alejandro Gon-

zález. O Irmão Victor Luizzo era o Ecônomo.
1063  Estiveram ali durante doze meses; os últimos seis meses foram na Casa Geral. Dois irmãos se 

retiraram cedo do programa.

120.  Noviciado. Lomeri, Fiji 
(1997).

121. Noviciado francofono. 
Savé, Ruanda (2001).

122. Noviços. Kumasi, Ghana 
(2002).

123.. Noviciado. Cotabato, 
Filippinas (2003).

124. Noviciado. Lomeri, Fiji 
(2005).

125. Noviciado. Matola, 
Moçambique (2007).

126. Noviciado. Medellín, 
Colômbia (2008).

127. Noviciado de Esopus, 
provinca de EUA (2008).

128.  Noviciado de Sevilla, 
Espanha (2015).

129. Noviciado. Cochabamba, 
Bolívia (2001).
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organizada antes no Instituto. “Foi um evento marcante.” 1064 O curso foi ministra-
do em francês, e o novo Guia de Formação e as novas Constituições foram suas 
fontes de referência.1065

Nesse ínterim, com base na experiência da sua execução, o texto do Guia de 
Formação foi refinado para a apresentação ao Capítulo de 1993.1066 Foram man-
tidos sua estrutura básica e seu objetivo de “fornecer idéias básicas e os recursos 
necessários” para formar os irmãos para que pudessem tornar-se “homens capazes 
de consagrar a vida inteira a Deus numa comunidade apostólica marista (C.95) ... 

1064  Irmão Michael Hill, entrevista idem.
1065  Ibid.
1066  Foi nomeada uma comissão sob a presidência do Irmão Philip Ouellette em 1992 para rees-

crever o Guia baseado na experiência recebida dos formadores em todo o Instituto.

130.  Postulantes. Fianarantsoa, 
Madagascar (2006).

131.  Irmãos Pedro Trainotti, Ilário 
Caresia e Vicente Caresia com 
juvenistas da primeira série do 
Ensino Médio no Encontro de 
formadores maristas por ocasião 
do Bicentenário do  nascimento 
de Marcelino Champagnat. 
Campinas, SP., Brasil. Província 
Marista de São Paulo, 1989.
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e adultos em Cristo (C.110)”.1067 
Buscava fornecer uma “forma-
ção integrada da pessoa - para 
aperfeiçoar sua comunhão com 
a natureza, com os outros, con-
sigo mesmo e com Deus”1068. 
Sua antropologia enfatizava es-
sas quatro relações básicas de 
comunhão, algo que envolvia o 
irmão em uma conversão a Cris-
to ao longo da vida. 

Em resposta às críticas de al-
guns de que precisava enfatizar 
mais sobre a espiritualidade e, 
especificamente, sobre a espiri-
tualidade marista, o Guia descre-
via o caráter “mariano e apostólico” da espiritualidade dos irmãos em termos de 
sua fé e confiança em Deus (C.33) , sua simplicidade (C.32), sua relação filial com 
Maria (C.4) e seu espírito de família (C.6).1069 O Guia era um documento extenso 
e construído com cuidado – mais de quinhentos artigos, com índices e um glos-
sário abrangente de conceitos.1070 O Conselheiro Geral que presidiu a equipe de 
redação, Irmão Philip Ouellette, mais tarde refletiu que - juntamente com o curso 
de formadores que ele dirigiu em Lyon em 1996-1998 - eram as “duas realizações 
mais gratificantes de [seu] tempo como irmão.”1071A maioria dos irmãos envolvi-
dos na formação apreciou o documento:

Para mim, como formador, o Guia foi muito útil ... Deu uma unidade de abor-
dagem para o Instituto. Assim como as novas Constituições tinham integrado a 
humanidade na vida religiosa, por exemplo na vida da comunidade, obediência, 
castidade, ... o Guia de Formação fez o mesmo na formação ... Incluiu a psicologia 
como elemento importante na formação, mas eu não acho que foi um psicolo-
gismo ... os benefícios foram o acompanhamento e a formação permanente dos 
próprios formadores.1072

1067  Introdução do Superior Geral à versão aprovada pelo XIX Capítulo Geral, p. 3
1068  Guia de Formação, n. 13.
1069  Ibid. n. 10.
1070  O documento considerado pelo Capítulo não incluía ainda artigos numerados individual-

mente. Esse trabalho foi finalizado após o Capítulo. O Irmão James Langlois fez a revisão do texto 
votado por capítulos e o Irmão Valmont Fournier foi indicado para produzir o índice e o glossário, e 
assegurar a tradução do Guia em quatro línguas sob a direção do Irmão Gaston Robert (CG).

1071  Irmão Philip Ouellette, entrevista idem.
1072  Irmão Antonio Ramalho, entrevista idem.

132.  Curso de Mestres de Noviços em Castelgandolfo 
(1990).
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As melhorias introduzidas no texto entre os Capítulos não foram suficientes, 
no entanto, para satisfazer todos os capitulares em 1993. Mais uma vez, o Guia 
teve uma recepção difícil. Em um Capítulo Geral que foi lembrado por muitos 
capitulares como muitas vezes turbulento, os debates sobre o Guia de Formação 
estavam entre os mais animados.1073 O Capítulo 1 foi particularmente uma fonte 
de angústia para algumas capitulares que tentaram “afogá-lo com emendas”.1074 
Essa parte do texto descrevia a antropologia e a natureza da vocação religiosa em 
que o resto do texto se baseava. Essa base conceitual contestada se propagava 
ao longo do documento e comprometia as estratégias de formação descritas. Por 
exemplo, havia a preocupação de que o “conselheiro psicológico” fosse colocado 
com o pessoal da formação, juntamente com o formador, o padre e a equipe de 
formação.1075 Por fim, o Irmão Alain Delorme propôs à Assembleia Geral do Capí-
tulo que se votasse pela aceitação do Capítulo 1, “em princípio”. A grande maio-
ria votou dessa forma, contra a vontade de uma “minoria muito resistente”.1076 “E 
quase se chegou às vias de fato”, lembrou um capitular. “Basilio teve de intervir 
para esfriar as coisas.”1077

Com o Guia de Formação promulgado, era preciso que fosse implementado. Isso 
não parecia ser simples. A resistência persistia. O Irmão Gaston Robert (CG) recor-
dou que ao visitar uma Província notou uma caixa fechada com Guias de Formação 
na Casa Provincial. O Provincial avisou que permaneceriam assim durante o seu 
mandato como Provincial.1078 De outra Província ele recebeu pelo correio um Guia 
de Formação alternativo que incluía uma versão diferente do discutido Capítulo 1. 
Também eram evidentes as apreensões entre alguns membros do Conselho Geral 
que questionavam a realização de outro curso para formadores baseado no Guia. 
Havia a preocupação de que se tornasse um “mini-curso Rulla”1079. Foram feitas al-
gumas objeções, uma delas o financiamento; seria caro executar um programa tão 
longo e na França. O Irmão Yvon Bédard (EG), no entanto, garantiu um financiamen-
to independente por parte de algumas Províncias,1080 e o Conselho Geral decidiu se-

1073  Irmão Brian Sweeney, entrevista gravada com o autor, 25 de setembro de 2015.
1074  O Irmão Gaston Robert recorda as mais de cem emendas propostas como “uma campanha 

orquestrada” contra o Guia. Entrevista idem. 
1075  Guia de Formação, n. 47
1076  Ibid. Esse foi o incidente que “quase chegou às vias de fato”.
1077  Essa foi a lembrança do Irmão Philip Ouellette, membro da Comissão responsável pelo docu-

mento no Capítulo. Os Irmãos Gaston Robert e John McDonnell recordam o debate quase do mesmo 
modo. Entrevistas, idem.

1078  Irmão Gaston Robert, entrevista idem. O Irmão Ernesto Sanchez, como Secretário da Comis-
são de Vocações e depois como Conselheiro Geral, comentou que o Guia de Formação levaria tempo 
para ser implementado na Espanha (que tinha se tornado o único importante lócus de formação inicial 
na Europa após os anos 80 e que alguns formadores nunca o apoiaram). Entrevista, idem.

1079  Ibid.
1080  O Irmão Yvon descreveu para o autor como fez isso, contatando pessoalmente com algumas 

Províncias. Entrevista, idem.
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guir adiante. O Irmão Philip Ouellette foi convidado a liderar o programa, em Ecully 
(Lyon), auxiliado por uma equipe de três pessoas vindas de uma variedade de lugares 
e pontos de vista.1081 Tal como o programa realizado em 1990-1991, essa foi uma 
grande iniciativa para o Instituto. Usando uma casa dos Assuncionistas, “Valpré”, 
irmãos de vinte e sete Províncias fizeram o curso de 1996 a 1998.1082 Muitos de seus 
participantes não só se tornaram mais tarde formadores, mas também chegaram a 
assumir posições de liderança nos Governos Provincial e Geral.

Uma boa preparação dos formadores tem sido uma prioridade para os Con-
selhos Gerais desde a década de 1980. Oito cursos foram organizados durante o 
mandato do Conselho do Irmão Charles - três de cinco meses de duração, quatro 
de dois meses e o principal deles, de dezoito meses, para mestres de noviços.1083 
Ao todo, 185 irmãos formadores participaram desses cursos.1084 Os programas 

1081  Junto com o Irmão Philip estavam os Irmãos Francis Hough, Javier Espinosa e Daniel Herrera. 
Após doze meses, o Irmão Javier foi substituído pelo Irmão Efraín Martín Oropesa em razão de sua 
indicação como Provincial da América Central.

1082  Isso aconteceu de 8 de setembro de 1996 até 22 de julho de 1998. O total era de 27, mas três 
se retiraram durante o programa.

1083  A saber: 1987 – Roma, 5 meses de espiritualidade e patrimônio marista; 1988 e 1989 – El Es-
corial, também 5 meses, sobre tópicos semelhantes, com mais ênfase sob espiritualidade e formação; 
1989 (duas vezes) – 2 meses, em Nairóbi, para mestres de postulantes; 1992 – o mesmo curso para 
mestres de postulantes repetido em Luján (Argentina) e Auckland (Nova Zelândia).

1084  Relatório do Irmão Superior Geral e seu Conselho para o XIX Capítulo Geral, p. 34-35.

133.  Curso de Mestres de Noviços em Valpré (1996-1997).



380

Tomo 3Green istória do  nstituto

continuariam sob o patrocínio do Conselho seguinte. Um breve curso de acompa-
nhamento ocorreu logo depois do Capítulo, em dezembro de 1993,1085 e em segui-
da o curso longo de Valpré. Enquanto os dois cursos longos anteriores tinham sido 
oferecidos em francês, o seguinte, organizado em Nairóbi em 2005-2006, foi em 
inglês. Em 2014, dois cursos paralelos foram realizados no Escorial (em espanhol) 
e Manziana (em inglês) com dois períodos juntos em l’Hermitage, na França.1086 Os 
três últimos programas foram muito mais amplos em sua inclusão de diferentes mo-
delos de formação do que os anteriores realizados em 1990-1991 e 1996-1998.1087 

Em meados dos anos 90 continuaram os rumores em torno do Guia de Forma-
ção e de abordagens sobre a formação, especialmente em nível de pós-noviciado. 
Um artigo da FMS Mensagem sobre vocações e formação, em 1996, procurava 
enfatizar o crescimento da personalização na formação e ênfase no discernimento 

1085  Tomaram parte trinta e seis irmãos. Foi coordenado pelo Irmão Brendan Geary e pelo Padre 
Gerry Bourke. FMS Mensagem, n. 16, março de 1995.

1086  Contando com 32 irmãos de 20 unidades administrativas, o programa foi intitulado “Irmãos 
Formadores para um Novo Mundo”. Notícias Maristas, n. 305, 16 de janeiro de 2014. As equipes 
eram: Irmãos Ángel Medina e Joarês Pinheiro (em El Escorial) e Dennis Cooper, Sylvain Yao e Alfredo 
Herrera (em Manziana).

1087  O Irmão Ernesto Sanchez expressou ao autor que os dois primeiros foram fortemente influen-
ciados pelas teorias de Rulla. Ele participou pessoalmente do segundo e no planejamento daqueles de 
Nairóbi, El Escorial e Manziana. Entrevista, idem.

134.  Curso de formadores. Nairóbi (2005).
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vocacional individual, autoconsciência, desenvolvimento humano e conversão 
contínua da pessoa. O Irmão Seán escrevia assim, fundamentando o uso da psi-
cologia:

... A psicologia é um instrumento entre outros para auxiliar na formação ini-
cial, na da meia idade e da terceira idade, especialmente para aprofundar nossa 
compreensão de viver a castidade no celibato, das habilidades para a eficácia no 
ministério, da vida em comunidade, do autoconhecimento e da auto-aceitação ... 
Devidamente usada pode levar a uma maior liberdade de espírito e a um aposto-
lado mais frutífero.1088

Ele ressaltava que “a grande maioria de nós teve uma educação inadequada 
sobre a sexualidade humana e castidade”.1089 Por palavras e imagens, a publica-
ção retratava uma impressão de consistência no método e orientação em todo o 
Instituto. No entanto, não foi sempre esse o caso na prática. Ainda era um proble-
ma antes e durante a Conferência Geral em 1997. As questões foram tratadas pelo 
Irmão Benito em seu discurso de abertura, observando que havia ainda confusão 
entre o espiritual e os fundamentos psicológicos da formação em algumas partes 
do Instituto e isso era uma fraqueza.1090 Nos preparativos para o Capítulo seguinte, 
o Superior Geral e o Conselho continuaram preocupados porque o Guia de For-
mação não havia ainda sido implementado em nível de pós-noviciado em uma 
série de Províncias e que, onde havia sido, não havia provas de preparação ade-
quada de formadores para oferecer um nível desejado de acompanhamento.1091 
Até o momento do Capítulo, no entanto, quando novas vocações também escas-
searam nas Províncias que já tinham argumentado mais incisivamente contra os 
novos métodos, parecia que uma maior abertura e uma ideologia menos estreita 
começavam a marcar as discussões.1092

Assim que sua implementação foi concluída, o próprio Guia se tornou datado. 
Originalmente elaborado no início dos anos 80, constatou-se que era necessária 
uma atualização. A cultura jovem tinha mudado, a revolução digital acontecia, 
houve um desenvolvimento considerável no pensamento sobre o papel da vida 
consagrada na vida da Igreja e novas ênfases e prioridades foram surgindo para 
o Instituto. Em fevereiro de 2007 e organizado pela Comissão de Vida Religiosa, 
um encontro de formadores de pós-noviciado de todo o Instituto foi realizado em 
Roma, o primeiro desse tipo.1093 Foi especialmente na área de formação de pós-
-noviciado que muitos dos debates das duas décadas anteriores se concentraram. 

1088  Irmão Seán Sammon, in FMS Mensagem, n. 20, julho de 1996, p. 15.
1089  Ibid.p.11.
1090  Discurso de abertura da VI Conferência Geral, in Circulares, XXX, I, p. 19.
1091  Relatório do Irmão Superior Geral e seu Conselho para o XX Capítulo Geral, n. 3.4
1092  Alguns entrevistados comentaram assim ao autor, entre eles os Irmãos Gaston Robert, John 

Klein, Seán Sammon e John McDonnell. Entrevistas, idem.
1093  Boletim Marista, n. 286, 8 de março de 2007.
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Os participantes do encontro coincidiram de que o Guia certamente necessita-
va de atualização. O Secretário da Comissão, o Irmão Teófilo Minga, resumiu 
o ponto de vista dos formadores ao dizer que, “os jovens de hoje são diferen-
tes dos de vinte e cinco anos atrás.” Era “importante conhecer a juventude de 
hoje”.1094Considerou-se a necessidade de analisar os programas para ver como 
certas questões, como interculturalidade, afetividade, sexualidade e a cultura pre-
dominante entre os jovens, estavam sendo tratadas. Havia aspetos como forma-
ção espiritual e acompanhamento, conhecimentos maristas básicos, métodos de 
orar e viver em comunidade que não estavam sendo questionados, mas sentiu-se 
que novas estratégias eram necessárias. A reunião também considerou a tensão 
que todos estavam vivendo para equilibrar e integrar as dimensões profissionais e 
religiosas na formação do pós-noviciado. A maioria sentiu que a balança pendia 
demasiado para a preparação profissional dos irmãos.

Levaria mais sete anos para que um grande colóquio fosse organizado para 
avaliar o amplo tema da formação inicial. Em outubro de 2015, setenta e cinco 
Maristas - irmãos, leigos e um sacerdote - se reuniram para esse fim em Notre 

1094  Ibid.

135.  Participantes no Colóquio sobre Formação Inicial. Notre Dame de l’Hermitage, (2015).
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136.  Encontro nacional de Irmãos jovens com o Irmão Emili Turú, Superior Geral.  
Belo Horizonte, Brasil (2010).
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Dame de l’Hermitage. Estavam incluídos formadores, líderes provinciais e mem-
bros de equipes de animação, e irmãos do Conselho Geral e da Administração 
Geral. Foi planejado como uma iniciativa de grande significado. Os destaques 
nas recomendações que emergiram foram: maior envolvimento e preparação de 
comunidades em todas as etapas da formação inicial e o acompanhamento eficaz 
de irmãos em formação; prioridade na sensibilização e capacitação para a inter-
nacionalidade e a interculturalidade, na vivência e promoção pastorais junto aos 
jovens nas periferias; experiências de formação conjunta com leigos; partilha de 
recursos para a pastoral vocacional; e a preparação e renovação permanentes de 
formadores. 1095 Era em grande parte uma nova geração de formadores que estava 
preparando uma nova geração de irmãos para uma nova realidade no Instituto. A 
maioria das antigas batalhas tornaram-se material para a história.

Em busca de novas vocações

A pastoral vocacional vinha sendo uma prioridade para cada Conselho Geral 
desde 1985. A segunda circular do Irmão Charles foi sobre esse assunto.1096 Ele 
apresentou a situação como sendo uma “crise”, vendo o que estava acontecendo 
com os Irmãos Maristas segundo o ciclo de vida das ordens religiosas na ótica 
de Raymond Hostie.1097 Ficou claro para o Superior Geral que se o Instituto não 
aprendesse as lições da história como Hostie lhe havia descrito seria então obriga-
do a repeti-las. Era necessária uma mudança de orientação no Instituto e ação por 
parte das Províncias e de cada irmão individulmente.1098 Parte do projeto do Guia 
de Formação era que cada Província desenvolveria um plano para a pastoral voca-
cional; o Superior Geral esperava que todas o fizessem. Um elemento-chave de tal 
plano era, com quase todos os juvenatos já fechados, que os irmãos pudessem ter 
contato pessoal com os jovens através de movimentos apostólicos de jovens, no 
estilo Remar, e que os jovens se envolvessem diretamente com comunidades de 
irmãos atraentes em sua vida comunitária, participando de suas maneiras de orar 
e de sua ação apostólica. Para favorecer isso, o Conselho Geral organizou quatro 
conferências internacionais ampliadas para os irmãos envolvidos na pastoral vo-
cacional: em Santiago do Chile (1986), Pilar (1989), Notre Dame de l›Hermitage 
(1992) e Manziana (1993). Por ocasião do Capítulo seguinte, no entanto, o Con-
selho não estava satisfeito com o que estava acontecendo, destacando a pastoral 

1095  Formação Inicial para um novo começo: convicções, orientações e recomendações. Relatório 
do Colóquio Internacional Marista sobre Formação Inicial, 4-14 de outubro de 2015, Notre Dame de 
l’Hermitage, França.

1096  Circulares dos Superiores Gerais. Vol. XXIX, n. 2. Festa de Todos os Santos, 1987
1097  Hostie, R. op.cit.
1098  Circulares, XXIX, 2, pp. 63-70
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vocacional como um dos seis aspectos «ne-
gativos» do Instituto.1099 

Era uma preocupação que aumentava. 
Embora tivesse incluído vocações como uma 
das suas principais prioridades, o Conselho 
do Irmão Benito, em seu relatório ao Capí-
tulo 2001, avaliou a “crise das vocações” 
como “muito grave”. Ele ressaltou que, mes-
mo existindo entusiasmo e crescimento em 
alguns lugares, havia apenas doze profissões 
nos países ocidentais, entre 1995 e 1999; 
“mesmo na Espanha”, que tinha mantido seu 
nível de novas vocações ao longo da déca-
da de 80, o número médio de profissões era 
agora menos de 0,4 por ano.1100 O Conse-
lho questionou a presença de irmãos jun-
to à juventude e à sua cultura em algumas 
Províncias, propondo que era preciso haver 
mais adaptação, flexibilidade e criatividade 
nos planos vocacionais. Acima de tudo, os 
irmãos precisavam ser capazes de responder 
a si mesmos: “Por que queremos vocações?”1101 O Conselho do Irmão Seán conti-
nuava a dar ênfase à questão, decidindo que 2004-2005 seria um “Ano Vocacio-
nal”. Em sua carta de abertura do Ano, o Superior Geral dirigiu o foco dos irmãos 
para a missão, perguntando-lhes se realmente acreditavam na missão e em sua 
urgência.1102 Partindo de um tema ao qual voltou muitas vezes, o Irmão Seán pro-
pôs aos irmãos que precisavam ter noção clara de sua identidade como irmãos 
se quisessem convidar os jovens a se juntarem a eles e que essa identidade seria 
adquirida na missão, e marcada por suas vidas autenticamente espirituais, orantes 
e felizes.1103 Como o Irmão Charles, ele pediu ação prática e planejamento, que 
deveriam envolver até vinte por cento do seu melhor tempo.1104 Uma Comissão 
de Vocações foi estabelecida sob a direção do Irmão Ernesto Sánchez. Apesar do 
Conselho perceber alguns sinais encorajadores durante e depois do Ano Vocacio-
nal, a entrada média anual de novos noviços ficaria pela metade durante os sete 
anos seguintes.

1099  Relatório do irmão Superior Geral e seu Conselho para o XIX Capítulo Geral, p. 51
1100  Relatório do Irmão Superior Geral e seu Conselho para o XX Capítulo Geral, n. 3.4.
1101  Ibid.
1102  Irmão Seán Sammon, Reavivar a chama! Carta de abertura para o Ano Vocacional Marista, 6 

de junho de 2004, p. 9.
1103  Ibid. p. 14.
1104  Ibid. p. 3.

137.  Ano vocacional.
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MIC e MAPAC

Em duas regiões onde as tendências vocacionais eram muito mais promisso-
ras, o Irmão Charles acreditava ser muito importante que os recursos fossem agru-
pados de modo que a formação de pósnoviciado pudesse ser realizada, de forma 
sistemática, atualizada e sustentável. Considerando que as antigas Províncias da 
Europa, América do Norte e Oceania tiveram arranjos e práticas que não estavam 
sempre abertas para a mudança, e as Províncias da América Latina sofreram difi-
culdades ideológicas e práticas na criação de escolasticados internacionais,1105 o 
Superior Geral julgou oportuno e possível fazer algo na África e na Ásia.

Ele não perdeu tempo para dirigir-se à África. O Irmão Charles mais tarde 
descreveu-a como sua “primeira grande iniciativa”,1106 de cujo valor ele se con-
vencera durante seu período no Conselho anterior. Agora, na função de Superior 
Geral, ele sentia que precisava agir decisivamente.

Precisávamos fazer algo na África e na Ásia sobre formação. No Capítulo, 
falei com Powell Prieur que tinha sido eleito para o Conselho e conhecia muito 
bem a África, tendo sido missionário lá. Eu lhe disse: “Reúna-os e diga: ‘Bem, o 
que vamos fazer para a formação de nossos irmãos na África?” Assim o fez, mas 
não houve acordo. Poucos meses depois, eu os reuni em Kutama [Zimbabwe] ... 

1105  Já foram mencionadas aqui diferenças ideológicas. Um grande obstáculo prático foi causado 
pelo fato de que as qualificações acadêmicas ou profissionais não eram muitas vezes reconhecidas nos 
diferentes países. (Irmão Ernesto Sánchez. Entrevista, idem.)

1106  Irmão Charles Howard, transcrição de entrevista, idem, p. 20.

138.  Primeira reunião 
dos Superiores 
da África com 
os Irmãos 
Charles Howard, 
Superior Geral 
e Powell Prieur, 
Conselheiro 
Geral,  
para planejar 
a formação 
posterior  
ao noviciado, 
(1986).
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Cinco dias depois tudo estava resolvido... Nós iniciaríamos um único centro de 
pós-noviciado, organizaríamos uma boa equipe e os irmãos receberiam acompa-
nhamento durante seus estudos na universidade. Se pudéssemos realizar nossa 
própria universidade ou afiliar-nos a uma outra universidade, estávamos decididos 
a fazê-lo. 1107

Não era uma questão simples convencer um grupo heterogêneo de dezenove 
superiores - a maioria deles ainda da Europa ou das Américas, com uma variedade 
de planos de formação que tinham pouco a ver entre si – de que deveriam seguir 
nessa direção.1108 Foi uma conquista reuni-los em uma mesma sala. Havia tam-
bém alguma resistência por parte dos jovens irmãos que já não sentiam atração 
por viajar para universidades europeias ou norte-americanas para fazer seus estu-
dos de pós-noviciado.1109 Mas estava claro o que o novo Superior Geral queria. Ele 
também “sabia quem nomearia como Reitor: Luis García Sobrado”.1110

A procura por um local adequado começou imediatamente. A escolha estava 
entre Kinshasa e Nairóbi.1111 O Irmão Powell acreditava que Nairóbi era a melhor 
indicação,1112 e uma fazenda foi comprada em Karen. Uma equipe de cinco for-
madores e um grupo de vinte e sete jovens irmãos ocuparam os edifícios da me-
lhor forma possível.1113 Dentro de cinco anos, com o apoio financeiro e de pessoal 
de algumas Províncias de todo o Instituto e financiamento de agências europeias, 
completou-se a base necessária e o Centro Internacional Marista (MIC: Marist 
International Centre) se encontrava bem estabelecido. Inicialmente dependeu da 
Administração Geral, com o Superior Geral como chanceler da instituição de 
ensino superior.1114 Um acordo foi estabelecido com a Pontifícia Universidade Ur-

1107  Ibid. A reunião em Kutama foi em abril, acompanhada por 14 superiores e pelos Irmãos Char-
les, Powell e Pedro Huidobro. A África Marista em 1987 era constituída por duas Províncias, cinco 
Distritos e dez setores. Havia 291 irmãos africanos, 201 estrangeiros e 49 Noviços. FMS Mensagem, 
n. 1, pp. 5-7.

1108  O Irmão Joseph McKee, então diretor de escola em Camarões e mais tarde Reitor do MIC, 
relatou ao autor que os modelos de formação em toda a África eram superados e mal adaptados para 
preparar os jovens irmãos africanos para os tempos atuais. Havia também dúvidas quanto ao tipo de 
formação humana e personalizada dos irmãos africanos que estava sendo realizada. Entrevista idem.

1109  Irmãos Eugène Kabanguka e Luis García Sobrado, entrevistas idem. 
1110  Irmão Charles Howard, transcrição de entrevista idem.
1111  Irmão Luis García Sobrado, entrevista idem. Harare e Abidjan também eram a princípio possi-

bilidades, tendo sido visitadas pelo Irmão Powell (FMS Mensagem, n. 42, setembro de 2012).
1112  Irmão Eugène Kabanguka, entrevista idem. O Irmão Eugène sucedeu o Irmão Luis como 

Segundo Reitor do MIC.
1113  O grupo era integrado pelos Irmãos Luis García Sobrado (Reitor), José-Maria Ferre (Decano 

de estudantes), Adrien Beaudoin (Ecônomo), Léonide Rabemahasoa e Teófilo Minga (Professores), Ro-
bert Pates (Administrador), além do pessoal externo. Os vinte e sete alunos eram de nove países. FMS 
Mensagem, n. 1, p. 5

1114  A estrutura inicial contava com um Chanceler (Irmão Charles, como Superior Geral), um 
Conselho (o Conselho Geral), um Supervisor (Irmão Powell), um Reitor (Irmão Luis) e um Decano 
(Irmão J-M Ferre).
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baniana em Roma, de modo que o curso de graduação de três anos em educação 
religiosa com algumas disciplinas profanas qualificaria os estudantes para o grau 
de bacharel em Missiologia.1115 Já em 1996, a possibilidade do MIC se tornar uma 
universidade autônoma estava sendo considerada.1116 A decisão foi, no entanto, 
se alinhar com a Universidade Católica da África Oriental (CUEA), que tinha um 
grande campus nas proximidades e do qual o MIC viria a se tornar uma faculdade 
associada em 2002. 1117 Em 2014, a administração da instituição - então conhe-
cida como Marist International University College (MIUC)1118 - entrou novamen-
te em discussão, como resultado de alterações regulamentares introduzidas pela 
Comissão queniana da Educação Superior e dos desafios financeiros do MIUC. 
As negociações começaram entre o MIUC e a faculdade de Tangaza, uma insti-
tuição de ensino superior católica 
das proximidades que iniciara um 
projeto conjunto com uma série de 
institutos religiosos e grupos mis-
sionários. 

Em 1987, o plano era que o 
MIC fosse totalmente bilíngüe para 
que todos os irmãos do continente 
fossem fluentes em inglês e fran-
cês, mas com a sua localização em 
um país de língua inglesa e com 
cursos ministrados em inglês isso 
não era praticável. O Irmão Char-
les não estava satisfeito com isso e 
realmente nunca aceitou.1119 Sua 
visão original sobre o MIC também 
mudara em outro aspecto. O Irmão 
Charles imaginou que, além de 
oferecer uma formação sólida de 
pós-noviciado, a principal ênfase 
do MIC seria sobre a preparação 
de irmãos como catequistas. Des-
de o primeiro grupo de estudantes 

1115  A possibilidade de associação com o Marist College, de Poughkeepsie (NY) também foi ana-
lisada, mas os regulamentos do Quênia não permitiam a atribuição de graduação. (FMS Mensagem, 
n. 42, setembro de 2012).

1116  O Irmão Eugène Kabanguka acompanhou as negociações iniciais durante seu tempo de Rei-
tor. Interview idem.

1117  Boletim Marista, n. 23, 29 de maio de 2002.
1118  O MIC foi aprovado em 2011 pela Comissão Queniana para a Educação Superior como Uni-

versity College (FMS Mensagem, n. 42, setembro de 2012).
1119  Irmão Luis García Sobrado, entrevista idem.

139. Vistas do MIC inaugurado oficialmente em 
1989.
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- entre eles irmãos que já tinham os votos perpétuos e alguns anos de ensino 
- havia pressão para que o MIC fosse algo mais do que vinha sendo.1120 Eles que-
riam que o MIC oferecesse preparação profissional de alta qualidade para que os 
irmãos fossem os professores e administradores educacionais de escolas maristas. 
A necessidade de boas escolas católicas nos países da África e a contribuição 
que o Instituto poderia dar para alcançar isso, era algo importante para os irmãos 
africanos.1121 Quando, durante a época do Irmão Benito, o governo do MIC foi 
transferido da Administração Geral para os Provinciais africanos, essa perspectiva 
foi confirmada. O Centro certamente proporcionou à missão educacional marista 
na África uma nova geração de irmãos confiantes e competentes como professo-
res e administradores escolares. Tendo inicialmente uns poucos estudantes leigos, 
o MIC cresceu para ser um grande instituto superior autônomo. O papel do Reitor 
foi dividido em dois: um Superior da Comunidade, que liderava a equipe de for-
mação, e um Diretor, que administrava a instituição.1122

Outro elemento importante do MIC, que também seria uma característica do 
MAC (mais tarde MAPAC), foi que os irmãos estudantes seriam acomodados em 
“fraternidades” - residências comunitárias autônomas, com irmãos de vários pa-
íses, com um certo grau de responsabilidade para construir uma vida em co-
munidade e com um ou dois membros da equipe de formação como residentes 
“animadores”. As prioridades de formação no MIC tinham sido bem planejadas 
desde o início e regularmente avaliadas. O Guia de Formação era o seu docu-
mento-chave.1123 E o acompanhamento pessoal um elemento central, uma prio-
ridade para o Irmão Charles.1124 Como na maioria dos centros de formação pós-
noviciado no Instituto, uma pergunta permanente no MIC tornou-se a forma de 
alcançar o equilíbrio desejável entre sua dupla finalidade de formação religiosa e 
de credenciamento profissional. Uma das preocupações recorrentes para os for-
madores - não só no MIC, mas também no MAPAC - era o aparentemente elevado 
número de graduados que saíram do Instituto havendo apenas completado seus 
estudos. Isso questionava a preparação para a próxima fase de suas vidas como 
religiosos irmãos, bem como a forma em que as experiências de formação no pós-
-noviciado estavam alimentando suas motivações pessoais. Em ambos os centros 

1120  Irmão Eugène Kabanguka, entrevista idem.
1121  Ibid. 
1122  Isso ocorreu em 2005, com o Irmão Spiridion Ndanga como Superior e o Irmão Joseph Udea-

jah como Diretor. O MIC contava então com 69 irmãos estudantes e 13 formadores. (Boletim Marista, 
n. 282, 8 de fevereiro de 2007).

1123  Ibid.
1124  Em seu relatório, por ocasião do décimo aniversário do MIC, em 1996, o Reitor, Irmão Eu-

gène, enfatizou a prioridade permanente que estava sendo dada ao acompanhamento pessoal e ao 
discernimento vocacional individual. Ele destacou a necessidade de preparação dos irmãos africanos 
como formadores. (FMS Mensagem, n. 21, p. 32.) O Irmão Joseph McKee chamou a atenção do autor 
para as intuições do Irmão Charles, para quem a qualidade da formação era essencial e precisava de 
acompanhamento individualizado qualificado. (Entrevista idem.)
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de formação, esse era um problema sempre examinado. Alguns viam a necessida-
de de uma formação religiosa mais intensa e acompanhamento mais qualificado 
para ajudar a melhorar esse nível de conflito; 1125 outros a entendiam como a raiz 
do problema em algumas das acentuações do próprio Guia de Formação;1126 al-
guns sentiam que o nível de institucionalização não promovia suficientemente a 
responsabilidade pessoal dos irmãos;1127 enquanto outros apontavam para os efei-
tos contraproducentes do tipo de vida das comunidades e do apostolado vividos 
pelos formandos quando deixavam o MIC ou o MAPAC; 1128 alguns simplesmente 
apontavam para o atrativo de uma vida profissional e cristã fora do Instituto para 
alguém que tinha qualificações de pós-graduação. A maioria concordaria que 
todos esses fatores desempenhavam um papel que precisava ser constantemente 
considerado.

A decisão de criar um escolasticado interprovincial regional na Ásia apresen-
tava semelhanças e diferenças em relação ao movimento na África. Em lugares 
como Filipinas, Coreia, Índia e Melanésia, o tempo dos irmãos missionários che-
gara ao fim; nesses e em outros países da região, havia uma capacidade insufi-
ciente para que uma única Província pudesse proporcionar a qualidade da for-
mação pós-noviciado desejada.1129 Havia uma verdadeira fragilidade em alguns 
países em razão da pouca idade dos irmãos jovens; e em outros, a média de ida-

1125  Uma revisão no MAPAC em 2013-14 resultou na mudança do curso de três anos para se 
tornar um programa de dois anos centrado na formação, que incluía alguns estudos profissionais, com 
a expectativa de que a maioria dos estudos profissionais dos irmãos poderiam ser realizados em insti-
tuições terciárias em suas próprias Províncias. Os Irmãos Jeffrey Crowe e Peter Rodney (ambos Reitores 
do MAPAC) e Ken McDonald (durante muito tempo Superior do Distrito da Melanésia e Membro do 
Conselho do MAPAC) todos acolheram esse desenvolvimento como um aperfeiçoamento do programa 
do MAPAC. (Entrevistas idem.) O Conselho Geral, em seu relatório para o XXI Capítulo Geral, criticou 
a “superficialidade” e “inconsistência” dos programas de escolasticado e o modo de entender a vida 
consagrada. (Relatório do Irmão Superior Geral e seu Conselho para o XXI Capítulo Geral, p. 32).

1126  O Irmão Eugène relatou ao autor que alguns formadores achavam que o Guia, ao menos do 
ponto de vista africano, estava muito centrado na perfeição humana e faltava ênfase suficiente em 
nutrir uma “paixão” real dos jovens irmãos por aquilo que podiam fazer pelos jovens e para Deus. 
Entrevista idem. 

1127  O Irmão Joseph McKee sugeriu ao autor que, em cada nível de formação inicial, existe o 
desafio de garantir que a experiência não se converta em uma adolescência prolongada, por estar em 
um ambiente semelhante a um internato. Entrevista idem. 

1128  Uma revisão do MAPAC em 2008 pelos Irmãos Michael Hill e Antoine Kazindu avaliou este 
motivo como o mais influente. Eles descobriram que muitos jovens irmãos foram para comunidades 
que não alimentavam suas vidas espirituais ou seu sentido da consagração religiosa, onde se tornaram 
solitários, não tendo o companheirismo vivido em sua experiência de formação, e as exigências de 
seu trabalho eram muito altas. O Irmão John McDonnell mencionou os mesmos sentimentos com 
base em seu tempo na equipe de formação no MAPAC e seu conhecimento do MIC (entrevista, idem). 
Alguns formadores do MIC fizeram os mesmos comentários para o autor. O Irmão Eugène mencionou 
que a maior taxa de perseverança pós-MIC era na Província da Nigéria, algo que ele atribuía à força 
das comunidades onde os jovens viviam (entrevista, idem.). O Irmão Benito disse ao autor que ficava 
particularmente preocupado com o acompanhamento e o apoio aos jovens irmãos nos primeiros anos 
após a formação do pós-noviciado (entrevista, Idem).

1129  Irmão Michael de Waas, entrevista idem.
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de avançava rapidamente; ou simplesmente a presença era pouco numerosa. A 
região, no entanto, tinha uma identidade coletiva menor do que a África, e havia 
uma enorme variedade de culturas, etnias, realidades eclesiais, sistemas de ensi-
no e na situação do próprio Instituto em cada lugar.1130 O número de irmãos era 
menor, mas estavam espalhados em vastas distâncias.

As primeiras discussões concretas sobre uma possível iniciativa conjunta tive-
ram lugar em 1986, em uma reunião regional dos superiores da Ásia realizada no 
Sri Lanka.1131 Não havia apoio geral para isso, mas o Irmão Charles estava con-
vencido de que deveria ser realizado.1132 O Irmão Philip Ouellette foi encarregado 
de preparar os planos.1133 Dúvidas sobre a viabilidade e a sustentabilidade de um 
centro asiático foram consideradas, e ficou claro teria de ser concebido de forma 

1130  O Irmão Charles mencionou esses fatores quando comentou em 2006 sua decisão de fazer 
com que os Provinciais da Ásia se empenhassem pela criação do MAC. Transcrição de entrevista, 
idem. p. 39.

1131  FMS Mensagem, n. 15, outubro de 1994. Na verdade, durante o tempo do Conselho ante-
rior, os Irmãos Quentin VG e Renato Cruz CG tinham convocado uma reunião, em Cingapura, dos 
Provinciais da China, Filipinas e Sri Lanka para discutirem, em princípio, a questão. A reunião no Sri 
Lanka cinco anos mais tarde foi uma sequência disso, pela insistência do Irmão Charles. (Irmão Wency 
Calimpon, A Brief History of the Marist Asia Pacific Center, Manila, the Philippines, April 1997, p. 2. 
Esse documento inédito de 31 páginas inclui um histórico detalhado das negociações em torno do 
estabelecimento do MAC e do MAPAC, em seu início, sua fundamentação e estruturas).

1132  Irmão Wency Calimpon, op.cit. p. 1,
1133  Irmãos Philip Ouellette e Jeffrey Crowe, entrevistas idem. O Irmão Philip reuniu-se com os 

Provinciais da Ásia na Conferência Geral, em Veranópolis, em 1989, para projetar os planos. Com a 
saída do Irmão Renato do Conselho Geral para se tornar Provincial das Filipinas, o projeto ganhou 
impulso. Brother Wency Calimpon, op.cit. p. 3.

140.   
Visita dos Superiores 
da Ásia ao MIC 
para dialogar com 
os Irmãos Philip 
Ouellette e Powell 
Prieur, Conselheiros 
Gerais, sobre  
a possibilidade  
de empreender  
uma iniciativa 
similar na Ásia. 
Nairóbi, Quênia 
(1991). 
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diferente do MIC; os números não seriam os mesmos. Deveria ser uma instituição mais 
aberta. 1134 Também não houve acordo em toda a região sobre o que deveria constituir 
a formação do pós-noviciado, especialmente o tipo de estudo profissional que poderia 
ser proposto em um novo centro,1135 uma vez que os títulos universitários conferidos 
nas Filipinas não seriam reconhecidos em todos os países da região.1136 Manila tinha 
sido escolhida por ser como um centro da Igreja na região, pela presença de outros 
centros de formação e pela disponibilidade de potenciais professores.1137

Os primeiros dezesseis alunos foram matriculados em 1991, sendo irmãos das Fi-
lipinas, Coreia, Índia e Sri Lanka.1138 O Reitor fundador foi o Irmão Wency Calimpon 
das Filipinas e o decano dos estudantes, o Irmão Colombanus Pratt da Austrália (que 
depois também assumiu como secretário de obras para o programa de construção).1139 
Eles foram todos alojados na residência dos irmãos em Marikina Heights, que tinha 
sido originalmente construída para acomodar escolásticos e onde havia uma grande 
escola marista.1140 A bênção formal e a abertura oficial dos edifícios novos parcialmen-
te completos na mesma propriedade foram realizadas em 1993.1141

Logo se concordou que o credenciamento para os estudos no MAC poderia 
ser feito por meio de uma das universidades maristas coordenadas pela Província 
das Filipinas. Isso foi organizado através da Universidade Notre Dame de Marbel 
(NDMU), localizada em Koronadal City, South Cotabato. Em três anos, as unida-
des administrativas na Melanésia e no Pacífico decidiram enviar seus irmãos a 
Manila para seus programas de pós-noviciado, 1142 o que fortaleceu as relações 

1134  Isto é, um maior número de estudantes externos era desejado desde o início. Irmão Jeffrey 
Crowe, entrevista idem. O Irmão Jeffrey envolveu-se no planejamento do MAC; na época ele era Visi-
tador da Índia. Anteriormente tinha sido Superior do Distrito da Melanésia, depois Conselheiro Geral 
e em seguida Reitor do MAPAC.

1135  Ibid.
1136  Os títulos acadêmicos eram reconhecidos como qualficações plenas apenas nas Filipinas, Sri 

Lanka e Hong Kong.
1137  Irmão Wency Calimpon, op.cit. p. 1
1138  No ano anterior, seis irmãos professos recentemente (quatro filipinos e dois cingaleses) ti-

nham iniciado o seu escolasticado em Marikina no que foi chamado de “The Marist Brothers Center”. 
No início de 1991, os Provinciais da Ásia se reuniram no MIC, em Nairóbi, com os Conselheiros 
Gerais Philip Ouellette, Powell Prieur e Richard Dunleavy, para estudar o programa do MIC. Nessa 
reunião, o conceito original de um curso de pós-noviciado de dois anos, com ênfase na formação, foi 
adaptado para um programa de três anos com o conteúdo mais acadêmico. O nome foi alterado para 
“Marist Asian Center “. Irmão Wency Calimpon, op.cit. p. 7. 

1139  Dois “acompanhantes” também integravam o pessoal da fundação: Irmãos Hermes Daga-as 
e Serimal Kerewgoda. O Irmão Columbanus entrou em cena para supervisionar os trabalhos quando a 
primeira companhia de construção abandonou o projeto. 

1140  O plano original era para o Centro ser em outra região de Manila e perto da instituição exis-
tente. Irmão Wency Calimpon, op.cit. p. 3. 

1141  Nessa etapa, os prédios estavam incompletos, mas adequados o suficiente para serem ocu-
pados.

1142  Isso foi formamente confirmado em outubro de 1994 e os Superiores do Pacífico integraram o 
Conselho do recém-nomeado “MAPAC” em dezembro daquele ano. Irmão Wency Calimpon, op.cit. p. 11.
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das Províncias da Austrália e Nova Zelândia  com o que, em seguida, tornou-se 
conhecido como o Centro Marista da Ásia-Pacífico - MAPAC (Marist Asia-Pacific 
Centre). Os Irmãos desses países continuaram a ser membros das equipes acadê-
micas e de formação e os seus Provinciais membros do Conselho. Embora isso 
não resultasse no mesmo grau de identidade comum e no foco que o MIC deu 
aos Superiores da África, o MAPAC organizou um fórum, pelo menos anualmen-
te, para os Superiores Maiores de toda a região Ásia-Pacífico se reunirem, muitas 
vezes com a presença de um ou dois membros do Conselho Geral.

Como no MIC, os Superiores - atuando como o Conselho do MAPAC - têm re-
correntemente examinado e avaliado os pontos fortes e os desafios do Centro. Em-
bora a experiência de internacionalidade e interculturalidade tenha sido altamen-
te valorizada, também houve alguns problemas a partir da interface de uma tal 
diversidade de costumes culturais e diferenças de idade e maturidade dos irmãos 
estudantes e algumas perguntas sobre os benefícios e custos do desenvolvimento 
humano de jovens que vivem fechados em tais ambientes por longos períodos de 
tempo.1143 Outros desafios estavam relacionados à contratação de pessoal docente 
com formação adequada e também eficaz na diversidade da dinâmica intercultu-
ral do MAPAC.1144

Formação permanente

Em sua Mensagem ao Instituto, os membros do XIX Capítulo Geral em 1993 
descreveram o Guia de Formação como um “caminho seguro do crescimento 
para um Irmão Marista, independentemente da sua idade”.1145 Foi uma afirmação 
da importância da formação permanente ao longo da vida de um irmão, de cada 
irmão. A formação permanente se desenvolveu extraordinariamente desde que 
um curso de “segundo noviciado” foi introduzido pela primeira vez no Instituto 
pelo Irmão Théophane em 1897. A seleção para esse programa estava necessa-
riamente restrita pela geografia, os números e o idioma. Em 1969, o Irmão Basi-
lio apresentou três programas baseados nos idiomas, em St-Paul-Trois-Châteaux 
na França (francês), San Lorenzo de El Escorial, perto de Madrid, na Espanha 
(espanhol-português), e Fribourg, na Suíça (em inglês). Aos poucos, mais irmãos 
tiveram a oportunidade de participar, até que se tornou uma norma para todos. A 

1143  Os Irmãos Michael de Waas e Ken McDonald falaram ao autor sobre alguns mal-entendidos 
culturais e mágoas pessoais que ocorreram entre Irmãos da Ásia e da Melanésia/Pacífico. Além das 
diferenças culturais, havia também muitas vezes diferenças de idade. Até 2016, quando foram acres-
cidos dois anos nos estudos secundários nas Filipinas e políticas de formação foram modificadas, os 
irmãos filipinos tendiam a ser alguns anos mais jovens do que aqueles provenientes da maioria dos 
outros países. Entrevista idem.

1144  Irmão Jeffrey Crowe, entrevista idem.
1145  Mensagem do XIX Capítulo Geral, Formação, n. 3.
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demanda para o curso de francês começou a diminuir na década de 1990 e passou a 
ser oferecido de forma mais irregular. Por iniciativa do Irmão Charles,1146 o programa 
em inglês foi transferido para a Itália, inicialmente em acomodação temporária em 
Roma e Nemi, e em seguida em um edifício reformado, que tinha sido o Juvenato 
da Província italiana, em Manziana. El Escorial e Manziana tornaram-se os principais 
centros de renovação para o Instituto, com programas muitas vezes realizados na Casa 
Geral e também às vezes em instalações alugadas em outros lugares.

O Capítulo de 1993 propôs uma série de estratégias para acompanhar o lança-
mento do Guia de Formação, entre eles cursos para formadores em diferentes ní-
veis, para os superiores de comunidade e para acompanhantes. Estava particular-
mente preocupado com o desenvolvimento da capacidade de liderança. Também 
considerou a necessidade de cursos para os irmãos mais jovens que se preparam 
para a profissão perpétua.1147 No início do Capítulo, os capitulares tinham lido 
que o Conselho do Irmão Charles considerara que a formação permanente era 
um dos aspectos negativos do Instituto.1148 Com a formação como prioridade para 
os três Conselhos Gerais seguintes, as duas décadas seguintes acompanharam a 
expansão de ofertas para os irmãos em diferentes fases da vida e outros cursos 
com uma participação mais direcionada. Aos programas de cinco meses para a 
meia-idade foram adicionados cursos anuais de dois meses para os irmãos idosos 
(terceira idade).1149 Outros cursos foram oferecidos para líderes/animadores comu-
nitários, formadores e irmãos nas faixas etárias de 35-45 e 55-65.1150 Além disso, 
vários programas intercongregacionais foram realizados: cursos de meia-idade 
para os quatro ramos Maristas; um curso para irmãos de diferentes institutos; e a 
inclusão de Marianistas nos cursos de meia-idade e de renovação para os idosos.

Cada vez mais os programas têm ajustado o seu enfoque para levar os irmãos 
a aprofundar sua vida interior como a base da sua consagração, ajudando-os a 
compreender os elementos de seu desenvolvimento humano, que podem estar 

1146  O Irmão Charles estava preocupado com o custo do programa de Fribourg e alguns aspectos 
do seu conteúdo estavam desencorajando a participação de algumas Províncias de língua inglesa. Ele 
estava ansioso para transferi-lo para Roma ou em suas proximidades, e reformulá-lo. Conferencistas 
especializados também eram mais disponíveis em Roma. Manziana tinha sido considerada, mas a 
ideia foi abandonada. Quando a execução de um acordo comercial entre a Província italiana e a 
Administração Geral considerou possível a troca da propriedade de Manziana pela propriedade do 
Instituto em Carmagnola, no norte, a decisão foi aprovada. Foi realizada uma reforma de três milhões 
de dólares. Enquanto isso, Fribourg foi vendida por sete milhões de dólares a uma empresa de pneus. 
(Relato do Irmão Richard Dunleavy, entrevista idem.)

1147  Atas do XIX Capítulo Geral.
1148  Relatório do Irmão Superior Geral e seu Conselho para o XIX Capítulo Geral, p. 52
1149  “Mid-life Renewal” e “Third Age” para o inglês, introduzidos durante o período do Conselho 

do Irmão Charles; ulteriormente chamados “Senderos” e “Amanecer” para os grupos de língua espa-
nhola e portuguêsa. Desde 2014, os programas de meia-idade foram reduzidos em razão dos proble-
mas com vistos e seguros de vida. 

1150  Denominados “Horizons/Horizontes” e “Transitions/Umbrales” respectivamente. Foram in-
troduzidos após uma avaliação abrangente dos programas de renovação em 2006. (Relatório do Irmão 
Superior Geral e seu Conselho para o XXI Capítulo Geral, p. 32.)
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trabalhando a favor ou contra seu processo espiritual nos diferentes estágios de 
suas vidas.1151 Tem havido um esforço para corrigir o que foi visto como uma abor-
dagem um tanto aleatória e eclética que muitos irmãos tiveram em sua formação 
permanente, muitas vezes privilegiando seu treinamento profissional.1152

Para muitos irmãos, os programas de formação permanente oferecidos pelo Insti-
tuto (no Escorial e em Manziana) são momentos-chave de renovação. Os programas 
são regularmente avaliados: pelas equipes e por nós mesmos durante as visitas aos 
centros de renovação. Com base nessa informação, acreditamos que os programas 
são momentos especiais de graça que permitem que os irmãos reencontrem a sua 
vocação religiosa, reforcem a sua identidade marista e voltem para casa comprome-
tidos com a oração pessoal, a vida comunitária e a nossa missão.1153

O Colégio Internacional

Uma dimensão específica da formação permanente, que ia eclipsar-se durante 
este período, foi a comunidade internacional de irmãos que estudavam em Roma. 
Originalmente base para o “Jesus Magister”1154, a grande ala leste da Casa Geral 

1151  Irmãos Emili Turú e Tony Leon, entrevistas idem.
1152  Relatado ao XX Capítulo Geral pelo Superior Geral e seu Conselho em seu Relatório, n. 3.4.
1153  Relatório do Irmão Superior Geral e seu Conselho para o XXI Capítulo Geral, p. 33.
1154  Os primeiros estudantes em 1960 passaram o ano acadêmico no Colégio Marista San Leone 

Magno em Roma, aguardando que as obras da Casa Geral fossem concluídas.

141. Encontro europeu de Irmãos com menos de 45 anos. Notre Dame de l’Hermitage, França 2013.
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tornou-se conhecida nos anos 60-90 como o “Colégio Internacional”. Durante 
essas décadas foi a residência de uma comunidade internacional de irmãos - a 
maioria com idade na casa dos trinta ou quarenta anos - que faziam estudos de 
pós-graduação em várias universidades romanas. Embora na mesma propriedade 
do Conselho Geral e da Administração Geral, funcionava como uma comuni-
dade separada e até mesmo usava uma língua diferente (italiano). A princípios 
da década de 90, o número de irmãos nessa comunidade foi normalmente de 
trinta e cinco a quarenta e cinco pessoas.1155 Embora recebesse irmãos de todo 
o Instituto, o Colégio foi especialmente apoiado pelas Províncias da Europa e da 
América Latina e, através delas, os irmãos da África passaram também a vir. O Co-
légio desempenhou papel importante na abertura dos horizontes internacionais 
desses irmãos, permitindo que centenas de irmãos convivessem e conhecessem 

1155  Com os cursos de renovação por vezes também realizados nesse prédio, significava que, até 
a década de 90, havia cerca de uma centena de irmãos residindo no complexo da Casa Geral em três 
ou quatro comunidades separadas. No relatório para o XX Capítulo Geral, o Reitor do Colégio, Irmão 
Antonio Ramalho, informou que 98 irmãos tinham estudado na instituição entre 1993 e 2001 - 50 da 
América Latina, 24 da África, 21 da Europa (sendo 20 da Espanha) e 3 da Ásia. 

142. Colégio Internacional. Roma, Itália (1992).
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coirmãos de todas as partes do mundo. Para uma proporção significativa desses 
irmãos, mais tarde eleitos para a liderança Provincial e do Instituto, as relações 
e experiências vividas em Roma foram bastante importantes.1156 Os altos custos 
financeiros para Províncias, uma queda no número de irmãos disponíveis para es-
tudos de pós-graduação e o aumento das oportunidades de universidades atraen-
tes em outros lugares, tudo isso contribuiu para a tendência a um menor número 
até o final da década de 1990. 1157

Com a oportunidade apresentada pelo governo italiano para o transformação 
do edifício do Colégio em um hotel, foi tomada a decisão de mudar os alunos 
para a seção da foresteria da Casa Geral em 1999.1158 O piso inferior dessa ala 
foi remodelado para uma capela e espaços de lazer e reunião e o Colégio Inter-
nacional continuou a funcionar como uma comunidade à parte. Agora residindo 
no mesmo edifício com o Conselho Geral e a Administração Geral, havia inevita-
velmente, no entanto, maior interação entre todos os irmãos. Ao mesmo tempo, 
os padres residentes, que também eram estudantes de universidades romanas, 
mudaram-se do que tinha sido uma ala dedicada aos capelães para viver com 
a comunidade. Mas os números continuavam a cair. Em 2003-2004 1159 foi feita 
uma análise, tendo como resultado final a decisão de integrar os alunos com a 
comunidade da Administração Geral. Uma fase importante na vida do Instituto 
tinha chegado a seu fim.

1156  Alguns irmãos entrevistados fizeram o mesmo comentário ao autor.
1157  Irmão Antonio Ramalho, entrevista idem.
1158  A mudança de fato foi completada em novembro daquele ano. 
1159  A equipe de avaliação era composta pelos Irmãos Antonio Ramalho, Wency Calimpon, Javier 

Espinosa e Christian Gisamonyo. Boletim Marista, n. 154, 10 de julho de 2004.
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23. 

POR UM SENTIDO MAIS INCLUSIVO 
DO SER MARISTA

Só em 1852, quando o Irmão Francisco recebeu La Comtesse de la Grandville no II 
Capítulo Geral em Notre Dame de l’Hermitage,1160 um Superior Geral teve ocasião para 
dirigir palavras de saudação a leigos na sala do Capítulo dos Irmãos Maristas. Em 1993 
novamente isso aconteceu, mas as circunstâncias e as consequências foram muito dife-
rentes. Participando de seu primeiro Capítulo Geral como segundo capitular mais jovem, 
o Irmão Emili Turú recordou um evento do qual ele manteve uma memória muito viva:

Lembro-me do momento em que as portas da sala capitular foram abertas e os 
leigos apresentados. Lembro-me de ter ficado muito emocionado. Foi muito forte 
... Tinha sido um risco, porque Charles Howard os tinha convidado antes de con-
sultar o Capítulo ... Eles já estavam na casa e Charles teve de pedir aos capitulares 
se eles podiam participar de algumas sessões ... Foi um daqueles momentos mági-
cos – foi anunciado que eles estavam do lado de fora; as portas foram abertas, eles 
entraram e toda a sala capitular ficou de pé e aplaudiu. Para mim, foi profético.1161

Como muitos dos capitulares, o Irmão Emili vinha de um contexto de Província 
em que não havia muitos irmãos imaginando o futuro da mesma forma como o Su-
perior Geral estava fazendo em 1993. “Eu acho que o Instituto estava muito distante 
do pensamento de Charles Howard.”1162 Enquanto sua Província, como as outras na 
Espanha, estavam dedicadas desde os anos 1980 a proporcionar desenvolvimento 
profissional marista para professores, o Irmão Charles sonhava com algo concei-
tualmente mais profundo. Ele estava propondo uma nova forma de agir de modo 
responsável e respeitoso como família eclesial. Ao acolher os catorze participantes 
leigos, o Irmão Charles estava desafiando tanto aos leigos como aos irmãos:

Sua presença aqui é um poderoso símbolo de um novo modelo de igreja e um incen-
tivo para que todos continuemos o nosso trabalho de colaboração em conjunto, apro-
fundemos o nosso apreço e respeito, nos auxiliemos e complementemos mutuamente, 
valorizando e promovendo a vocação de cada um em comunhão colaborativa.1163 

O Irrmão Basilio tinha-se dirigido ao Capítulo um pouco antes disso. O Irmão 
Emili lembra-se de ter ficado bastante impressionado com o que o ex-Superior 
Geral lhes falou, mas também sem entender bem o que isso significava:

1160  FMS Mensagem, n. 14, novembro de 1993, p. 46.
1161  Irmão Emili Turú, entrevista idem.
1162  Ibid.
1163  FMS Mensagem, n. 14, novembro de 1993, p. 46.
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Ele nos disse que grandes, grandes mudanças estavam chegando. “Estejam pron-
tos, estejam abertos e sigam o movimento do Espírito” ... Para mim foi um choque. 
Quais eram essas grandes mudanças que estavam vindo? Em nossas Províncias na 
Espanha, houve algumas mudanças após o Concílio, mas não tínhamos realmente 
vivido grandes mudanças ... Nossos sonhos estavam preocupados com a renovação 
da vida da comunidade, em ir para as periferias, para os mais necessitados, e assim 
por diante. Mas compartilhar vida e missão com os leigos, isso realmente nós não 
tínhamos considerado... As vocações eram muitas. Eu fui superior de escolasticado 
com trinta escolásticos, apenas em nossa própria Província. Não creio que naquele 
momento estávamos conscientes dos novos paradigmas que emergiam.1164

Mais de duas décadas depois, na mesma casa, no momento de um encontro de 
Provinciais e outros representantes com o Conselho Geral de 2015 para considerar 
o projeto “Novos Modelos de Animação, Governança e Gestão”, o Irmão Emili era 
agora um dos que seguiam as pegadas dos Irmãos Basilio e Charles. Ele considerava 
que a reunião poderia ser um momento para afirmar o que começara simbolicamente 
no Capítulo Geral de 1993 com a abertura das portas da sala capitular. Ele viu que a 
“mudança de paradigma” que a reunião de 2015 estava sendo convidada a abraçar 
era “mais do que a abertura de portas. Era a abertura de corações, era abrir tudo.”1165

Qual tinha sido o caminho nesses anos?

O Capítulo de 1985  
como momento decisivo para a vida Marista

Embora 1993 tenha assistido a uma simbólica “abertura das portas” para os leigos, 
não foi a primeira vez desde 1852 que os leigos chegavam a ser admitidos no Capítulo 
Geral dos irmãos. Uma pequena reunião ocorrida durante o XVII Capítulo em 1976 
proporcionou uma abertura para uma história que estava se construindo há décadas e 
daria início a uma nova era nove anos mais tarde no XVIII Capítulo, quando foi reali-
zada a votação para se estabelecer o que veio a ser denominado “Movimento Cham-
pagnat da Família Marista”. Duas personagens dessa história foram a União Mundial 
dos Ex-Alunos Maristas e o Irmão Virgilio León Herrero da Província da Catalunha.1166

1164  Irmão Emili Turú, entrevista idem.
1165  Ibid.
1166  No Volume II, o Irmão André Lanfrey traça as origens desse organismo e toca em seu significado 

para o desenvolvimento de um sentido mais amplo da vida e da identidade maristas. Dois artigos em Ca-
dernos Maristas tratam do tema com profunidade: do Irmão Alexandre Lefebvre, “Os Antigos Alunos e o 
Movimento Champagnat da Família Marista” (“The Old Boys and the Champagnat Movement of the Marist 
Family”) in Cadernos Maristas, n. 15, maio de 1999, p. 123-75; do Irmão Antonio Martínez Estaún, “A Famí-
lia Marista segundo o Irmão Virgilio León” in Cadernos Maristas, n. 30, fevereiro de 2012, p. 7-44. O Irmão 
Pau Fornells pesquisa as mesmas fontes em seu artigo não publicado, “El Movimiento Champagnat de la 
Familia Marista en la Historia y en los Documentos del Instituto”, Brasília, 14 de fevereiro de 2010.
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Na última semana do Capítulo,1167 uma subcomissão de oito capitulares se reuniu 
nos bastidores com uma delegação da União. A União tinha pedido a oportunida-
de de se reunir com todo o Capítulo Geral que discutia uma proposta que a União 
tinha apresentado. A reunião paralela era um compromisso. Após a sua criação, no 
momento da beatificação em 1955, a União Mundial havia se espalhado, crescendo 
para se conectar com associações nacionais de ex-alunos Maristas em vinte e sete pa-
íses. Ela pretendia proporcionar um meio para que seus membros (todos ex-alunos do 
sexo masculino dos Irmãos Maristas) vinculassem sua associação com a dos irmãos, 
vivessem uma espiritualidade marista em suas próprias vidas e apoiassem o trabalho 
do Instituto. Em sua maioria, mas não exclusivamente, eram graduados das maiores 
e mais privilegiadas escolas maristas de várias Províncias.1168 Desde o início dos anos 
1970, a União tinha sido influenciada pelo Irmão Virgilio León, primeiro na Catalu-
nha e, em seguida, em nível de liderança internacional da União.1169

Durante muito tempo, o apaixonado e enérgico Irmão Virgilio León1170 promoveu a 
ideia de uma “Família Marista”, algo que via em termos cada vez mais amplos e inclu-
sivos.1171 Ele começou a relacionar a ideia de uma “Família Marista” com os apelos do 
Vaticano II, considerando que essa família de cristãos poderia viver os apelos do batis-
mo em associação com outros, inspirando-se no carisma de Marcelino Champagnat. O 
conceito de «Família Marista» começou a assumir uma maior profundidade e significa-
do para ele. Depois de encerrar seu mandato de Provincial em 1972, o Irmão Virgilio 
León foi nomeado assessor da Federação Espanhola de Ex-alunos e passou a promover 
ativamente as suas ideias com eles e também com a federação francesa. A liderança 
da União passou a ser partidária das ideias do Irmão Virgilio, mas esperava também 
preservar suas próprias estruturas e identidade. Foi esse modelo híbrido que se desejou 
propor ao Capítulo de 1976: que o Instituto se mobilizasse para fornecer uma estrutura 
ao conceito de «Família Marista», mas também dar apoio prático à União.

Para que essa incorporação na Família Marista possa ser fecunda e eficaz, pe-
de-se às autoridades maristas:

a) promover um estudo em colaboração com os ex-alunos de possíveis formas 
de participação que se integrem com os objetivos específicos do Instituto; 

1167  23 de outubro de 1976.
1168  Esse era um dos receios do Irmão Charles (Irmão Richard Dunleavy, entrevista idem.)
1169  O Irmão Alexandre Lefebvre, op.cit., trata disso em detalhes, valendo-se de várias fontes, 

incluindo um grande número dos próprios escritos do Irmão Virgílio.
1170  Seu apelido em espanhol era Chispas (Faísca ou Pavio curto). Irmão Alexandre, op.cit., p. 132.
1171  Esse é um uso diferente da forma como “Família Marista” tem sido usada como expressão 

para se referir às quatro Congregações Maristas. Cf. Irmão Antonio, op.cit., que destaca o uso do termo 
pelos Irmãos Leônidas (SG) e Charles (SG) em suas Circulares. O Irmão Virgilio apresenta seu próprio 
uso do termo, voltando ao seu tempo como juvenista em 1940, como forma de conceituar o Instituto; 
mas, a partir de 1968, passou a usá-lo para se referir a um grupo muito maior de pessoas - as famílias 
dos irmãos, benfeitores, amigos, colegas, ex-alunos.
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b) um aprofundamento da mística e da espiritualidade que devem ser vividas 
pelos leigos que estão em estreita relação com os Irmãos;

c) estudar uma melhor forma de desenvolver uma maturidade cristã nos com-
promissos e ações em que esses Ex-alunos hão de se envolver.

Pedimos ao Capítulo Geral para tratar esse projeto, no entanto, como achar 
mais adequado, e ao mesmo tempo deixar as Federações livres para escolher a 
melhor base possível para a posição e a direção que a Família Marista deve as-
sumir. [Propomos] que o Capítulo também estude maneiras de formar laços mais 
estreitos entre os leigos e o Instituto, mas deixe cada Federação livre para escolher 
os vínculos com os quais melhor se adaptem.1172

O Irmão Virgílio, no entanto, já havia avançado em seu pensamento. Depois 
do encontro com a delegação da União ele fez circular um documento de 18 
páginas sobre a “Família Marista” aos capitulares. Sua visão era de que todas as 
escolas maristas teriam em seu coração um certo número de pessoas que denomi-
nou «comunidade educativa marista». Nesse grupo central de professores e outras 
pessoas haveria um número relativamente pequeno de irmãos que poderiam ser o 
«fermento» para a comunidade e para a escola de forma mais geral:

Se Marcelino estivesse vivo hoje e visse as atuais circunstâncias das escolas 
católicas, iria repetir o ditado: “Precisamos de Irmãos”, mas ele acrescentaria, “E 
também precisamos de leigos comprometidos!” . A Igreja de hoje pede de nós um 
novo compromisso... Os religiosos deveriam prestar uma grande dose de atenção 
para animar os leigos: deveriam se consagrar à formação de leigos dedicados, ins-
pirando-lhes o espírito e os padrões de suas próprias congregações religiosas.1173

A missão era sua razão de ser para a Família Marista. Ele imaginou que isso 
incluiria irmãos, professores leigos, ex-alunos, famílias dos alunos e os irmãos e 
encontraria o seu “núcleo” no trabalho educativo. Dentro da “comunidade edu-
cativa marista” os irmãos dariam uma contribuição fundamental:

Quanto a nós, irmãos, devemos viver uma espiritualidade mais de acordo com 
os nossos tempos atuais, uma vez que a nossa vocação é a de ser apóstolos dos 
tempos atuais: essa espiritualidade deve ser mais aberta e mais facilmente compar-
tilhada em seus aspectos de pobreza e simplicidade evangélica com todos os mem-
bros da Família Marista ... Embora permanecendo próximos de nossas escolas, é 
absolutamente necessário que, sempre que possível, atuemos em nosso apostolado 
evangelizador junto a esses grupos de leigos atraídos pela essência do nosso caris-
ma, que são trabalhadores dedicados no mesmo apostolado e compartilham nossa 
espiritualidade - especialmente as suas dimensões mariais e fraternas…1174 

1172  Citado pelo Irmão Alexandre Lefebvre, op.cit. p. 137-38.
1173  Ibid. p. 140.
1174  Ibid. p. 140.
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Ele se perguntava por que “um novo ramo da árvore marista” não podia nascer:

É possível alcançar, de forma estrutural e apropriada, uma integração eficiente 
dos leigos com a Família Marista. Desde que isso corresponda ao nosso objetivo 
básico de evangelização e do nosso carisma, essas pessoas podem compartilhar 
nossa espiritualidade, adaptando-a à sua condição de leigos.1175

Algumas grandes mudanças de mentalidade deveriam ser realizadas se tal es-
trutura fosse estabelecida:

Tudo isso, é claro, implica mudanças - tanto pelos irmãos quanto pelos nossos as-
sociados leigos. Nosso Instituto precisa sofrer uma mudança radical de perspectiva -- e, 
em seguida, mudar completamente algumas coisas. Temos de encontrar uma definição 
adequada para os leigos comprometidos: temos que lhes dar uma identidade seme-
lhante à nossa, mas adaptada à sua condição de leigos; temos de estabelecer os seus 
deveres e privilégios em relação ao nosso Instituto e nossas obras; temos de caminhar 
de tal forma que, de modo fácil e livre, se permita o diálogo, a partilha da vida comu-
nitária, por períodos curtos ou mais longos - tudo isso para que possamos compartilhar 
com eles nosso patrimônio espiritual... Devemos também refletir sobre a formação 
dessas pessoas comprometidas – especialmente sua formação cristã e catequética.1176

Palavras proféticas, mas o seu tempo ainda não havia chegado. Já era muito 
tarde para o Capítulo Geral de 1976 e a proposta não se alinhava com suas prin-
cipais preocupações. Embora os capitulares tivessem dado o seu parecer favorável 
à União dos Ex-alunos de continuar o estudo das questões (de modo muito rápido 
no penúltimo dia),1177 eles não estavam prontos para se envolver com as ideias 
revolucionárias do Irmão Virgílio. O que tinha ocorrido, no entanto, foi que o 
conceito de “Família Marista” tinha sido introduzido no discurso oficial do Insti-
tuto. No período entre os XVII e XVIII Capítulos, a União continuou a defender 
a “Família Marista” (como era então entendida) e também a permanência do seu 
próprio espaço nesse novo contexto. O assunto veio à tona novamente na Confe-
rência Geral de 1979. Outras reuniões e debates foram realizados, inclusive com 
os Irmãos Basilio (SG), Quentin (VG) e Paul Sester (Secretário Geral) em 1982. 
Ficava cada vez mais evidente, no entanto, que a dificuldade central estava no 
entendimento da União como um organismo internacional1178 - não por causa de 
qualquer diminuição da estima pela contribuição de ex-alunos e/ou a esperança 
de seu envolvimento continuado na vida e na missão maristas, mas porque o 

1175  Ibid.
1176  Ibid.
1177  Não havia unanimidade entre os capitulares, nem entre os membros do Conselho que 

assumia, em relação ao futuro da União Mundial. (Irmão Richard Dunleavy, comunicação por email 
com o autor, 16 de dezembro de 2015).

1178  Associações de ex-alunos, é claro, continuaram certamente a existir em muitas instituições 
locais e, em alguns casos, como a Espanha, com federações nacionais.
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modelo desenvolvido em 1955 passou a ser visto como anacrônico.1179 Aquele da 
“Família Marista” estava em ascensão.

Ao mesmo tempo, havia uma mudança de compreensão sobre o significado de 
“Família Marista”. Para o Irmão Virgílio sua ideia estava centrada na missão marista 
e, na época, isso significava escolas maristas. Ele propôs que o núcleo central da Fa-
mília Marista seria a “comunidade educativa marista” em cada escola. Na época do 
Capítulo de 1985, no entanto, e nos anos imediatamente posteriores, pensar no que 
estava então sendo chamado de “Movimento da Família Marista”, apontava num 
rumo diferente.1180 Estava mais centrado na espiritualidade; a sua unidade central vi-
ria a ser chamada “fraternidade” que não tem qualquer responsabilidade direta por 
um trabalho educativo marista ou de outro tipo. Por um lado, era uma ampliação 
do conceito de Família Marista, mas por outro, era um afastamento do pensamento 
mais audacioso do Irmão Virgilio León. Foi preciso esperar até o XXI Capítulo Ge-
ral, em 2009, para que as aspirações pela “corresponsabilidade” e “comunhão” se 
integrassem decisivamente à visão da “missão marista”. 1181

O Movimento Champagnat da Família Marista

A recomendação do Capítulo de 1985 de que o Instituto “reconheça o Movimento 
da Família Marista” foi, no entanto, um divisor de águas.1182 O Instituto tinha decidido 
que poderia haver uma estrutura em que um grupo maior de pessoas, que não fossem 

1179  Uma pequena delegação da União Mundial mais uma vez participou do Capítulo. Era 8 de 
outubro de 1985, a meio caminho desse evento. O Irmão Basílio e um grupo de delegados reuniram-
se com eles em um breve mas cordial encontro, cujo objetivo era “levar o tema a uma conclusão”. A 
realidade era que a liderança da União tinha diminuído e não havia ninguém realmente capaz de levá-
la adiante. (Irmão Alexandre Lefebvre, op.cit., correspondência por email [15 de dezembro de 2015] 
do autor com o Irmão Antonio Martínez Estaún, que trabalhava com o Irmão Virgilio para preparar um 
documento para o Capítulo.)

1180  O Irmão Richard Dunleavy (correspondência por e-mail com o autor em 16 de dezembro de 
2015) relatou que o Irmão Charles estava desejoso de seguir nessa direção. Havia algum apoio residual 
de alguns setores para continuar com as associações de antigos alunos, mas a maioria do Capítulo e do 
novo Conselho via isso de forma diferente. Houve também o reconhecimento de que o termo “família 
Marista” estava sendo usado em algumas outras partes do mundo para descrever os grupos que se 
reuniam em torno dos irmãos e das escolas maristas. (Irmão Pau Fornells, op.cit., p. 3).

1181  Mensagem do XXI Capítulo Geral.
1182  Atas do XVIII Capítulo Geral, n. 10. O Capítulo sugeriu que ex-alunos poderiam integrar-se ao 

Movimento. Embora se reconhecesse que as associações separadas poderia continuar, elas precisavam 
se adaptar a essa nova realidade. O Irmão Seán Sammon (entrevista, idem) sugeriu ao autor que alguns 
membros, tanto do Capítulo como do Conselho, estavam inquietos com a condição burguesa e os 
vínculos político-eclesiais conservadores de alguns membros proeminentes da União dos Ex-alunos, 
especialmente na América Latina, e que esse foi um fator para os irmãos distanciarem-se da União. 
O Irmão Seán relatou que, durante seu tempo como Superior Geral, encontrou-se informalmente 
com alguns desses homens. Descobriu então que eles poderiam ser realmente conservadores em suas 
inclinações, mas sentiu que eram “boas pessoas” e mantinham seu afeto pelos irmãos, ficando descon-
certados porque o Instituto não tinha continuado a apoiar a União Mundial.
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irmãos, pudesse viver a sua vocação batismal inspira-
do no carisma de Marcelino Champagnat, podendo 
seus membros estar associados de uma maneira 
formal:

A Família Marista, extensão de nosso Instituto, 
é um movimento que reúne pessoas atraídas pela 
espiritualidade de Marcelino Champagnat. Nesse 
movimento - filiados, jovens, pais, colaboradores, an-
tigos alunos, amigos - aprofundam o espírito de nosso 
Fundador para dele viverem e difundi-lo. O Instituto anima e coordena as atividades do 
movimento, criando estruturas apropriadas.1183

Uma Comissão foi criada em 1987 para desenvolver os estatutos do movi-
mento e trabalhou até novembro do mesmo ano sob a liderança do Irmão Benito. 
Suas reflexões foram “ricas”, mas “difíceis”, devido à variedade de expectativas e 
entendimentos através do Instituto.1184 Estavam conscientes de um “clericalismo 
camuflado” que poderia interferir em seu trabalho e impedir a apreciação plena 
da vocação e da missão do leigo. Em sua carta-convite para os membros da Co-
missão, o Irmão Charles insistiu que mantivessem...

... contato frequente com os leigos, tendo em vista ouvi-los, acolher o que tenham 
a oferecer e apoiar a sua reflexão, especialmente dos jovens e das pessoas de fé mais 
inclinadas a se envolverem no apostolado mediante a partilha de nosso carisma maris-
ta. Temos de aceitar essa colaboração sem paternalismo, mas com uma atitude simples 
de escuta do Espírito, nesse momento importante para os leigos na Igreja.1185

Com uma visão retrospectiva, parece curioso que esse desejo de evitar “o clerica-
lismo camuflado” e o “paternalismo” não se traduziu em nenhuma participação leiga 
na Comissão.

Um esboço foi preparado e divulgado para reações. O Conselho Geral tinha 
suas preocupações com relação ao texto. Alguns pontos discutidos eram a natu-
reza da participação do Movimento na missão, a complexidade das estruturas 
internas, os programas de formação e se a fé católica seria uma exigência para 
a adesão.1186 A composição da Comissão foi ligeiramente alterada e uma revi-
são elaborada durante uma reunião de um mês de duração no final de 1988.1187 

1183  1985 Constituições, n. 164.4. Referência feita ao Cânon 677.2
1184  Ecos Maristas, n. 1, p. 1.
1185  Irmão Charles Howard, citado em Ecos Maristas, n. 1, p. 1.
1186  Irmão Richard Dunleavy, entrevista idem.
1187  A reunião durou de 13 de dezembro a 11 de janeiro. Os membros da Comissão eram: Irmãos 

Benito Arbués VG (presidente), Eugenio Magdaleno CG, Richard Dunleavy CG, Antonio Eguía, Carlos 
García, Anthony Hunt, Alexandre Lefebvre, Roque Salet e Tomas Tizziani. Ecos Maristas, n. 6, março 
de 1989.

143. Logo do Movimento 
Champagnat  
da Família Marista.
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A Conferência Geral em Veranópolis ofereceu mais uma oportunidade para se 
continuar a reflexão sobre o assunto. Um texto final para o Projeto de Vida foi 
concluído no final de 1989 e aceito pelo Conselho em maio de 1990. O Projeto 
foi posteriormente aprovado pelo XIX Capítulo Geral como “um caminho seguro 
para os leigos que procuram viver a espiritualidade marista”.1188 Seus vinte e cin-
co artigos apresentavam a fundamentação para o Movimento como resposta ao 
impulso do Espírito conduzindo a Igreja:

1188  Atas do XIX Capítulo Geral, “Relações com os Leigos”.
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Hoje, de modo particular, o Espírito Santo está suscitando entre os fiéis leigos da 
Igreja uma nova resposta à sua vocação como seguidores de Jesus Cristo e participantes 
de sua missão de evangelizar o mundo. Prova disso é que numerosas pessoas, mais 
ligadas aos Irmãos Maristas de todo o mundo, pediram aos Irmãos que as ajudassem 
a tornar mais profundo e concreto o seu compromisso pessoal e diário. Querem parti-
cipar mais plenamente da espiritualidade e do sentido da missão que os Irmãos herda-
ram do seu Fundador, o bem-aventurado Marcelino Champagnat1189

1189  Movimento Champagnat da Família Marista, Projeto de Vida, n. 1.

144. Membros da Fraternidade «Nossa 
Senhora de Hermitage» renovam seu 
compromisso. Guatemala (1993).

145.  Encontro Provincial de Irmãos e fraternos 
do Movimento Champagnat da Família 
Marista por ocasião da canonização 
de Marcelino Champagnat – REMAR. 
Ribeirão das Neves, Belo Horizonte, 
MG., Brasil. Província Marista do Rio de 
Janeiro, 1999.

146. VI Encontro interprovincial do Movimento 
Champagnat da Família Marista. São João 
dos Lagos, Guadalajara, México (1999).

147. Reunião de membros do Movimento 
Champagnat da Família Marista em 
Luján, Argentina (2002).
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... A organização e as atividades do Movimento existem para enriquecer a vida 
e a espiritualidade de todos os membros, a fim de que possam realizar sua voca-
ção: ser discípulos de Jesus Cristo, suas testemunhas e evangelizadores, levando 
a Boa Nova de sua vida e de seu amor a todos os que os rodeiam. Participando 
da herança espiritual do bem-aventurado Marcelino Champagnat, realizamos essa 
vocação e missão na família de Maria, nossa Boa Mãe e Modelo.1190

A vida das fraternidades, incluindo sua formação, foi inicialmente tratada, em 
grande parte, como uma questão interna de cada fraternidade a ser trabalhada 
com o irmão animador.1191 Havia também pouca especificidade no enfoque da 
missão e nenhum vínculo direto com qualquer responsabilidade compartilhada 
com as obras do Instituto:

Todo cristão, homem ou mulher, é chamado a cumprir sua missão entre aque-
les com quem convive ou trabalha. O apostolado do laicato é uma parte integran-
te da missão de toda a Igreja. O Movimento Champagnat leva cada um de seus 
membros a reconhecer e a assumir a missão que lhe foi dada no batismo. Essa 
atividade apostólica não somente ajuda a construir o Reino de Deus sobre a terra, 
como também suscita o crescimento espiritual dos membros e estimula o espírito 
e a vitalidade de todo o grupo.1192

Essa atividade encontraria sua expressão nas famílias dos membros, em sua 
fraternidade, na comunidade em geral, na Igreja e às vezes em espaços missioná-
rios.1193 Embora o Movimento fosse concebido como uma “extensão do Instituto”, 
subordinado a ele da mesma forma que os grupos terciários de outras ordens re-
ligiosas e institutos, isto não implicava qualquer sentido de seus membros serem 
quase-irmãos. Perguntado em uma entrevista para Ecos Maristas se ser membro 
do Movimento era uma espécie de “vida religiosa diluída”, o Irmão Pedro Marcos 
respondeu claramente:

Absolutamente não. Pessoas atraídas pela espiritualidade de São Marcelino 
procuram viver a sua vida cristã de uma maneira marista, de acordo com as situa-
ções familiares e de trabalho em que se encontram.1194

A maioria das Províncias lançou o Movimento, mas não todas; muitas já o 
estavam encaminhando antes da publicação da Circular do Irmão Charles. Em 
algumas Províncias, especialmente na América Latina, cresceu fortemente. Em 
outras, por exemplo Catalunha e Sydney, a semente tinha sido plantada, mas não 
frutificou. Na maior parte da África, nem se tentou. O período de maior cresci-
mento foi durante os primeiros quinze anos. Relatos frequentes em publicações 

1190  Ibid. n. 25.
1191  Irmão Pau Fornells, op.cit., p. 13. 
1192  Ibid. n. 15.
1193  Ibid. n. 16-19, 21.
1194  Irmão Pedro Marcos. Ecos Maristas, n. 31, março de 2000. p. 3.
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maristas na década de 90 e inícios do século XXI, especialmente em Ecos Maristas 
depois de 1995, davam conta da criação de novas fraternidades. Em 1999, o mo-
vimento estava com 2.300 membros em 150 fraternidades. 1195 Após cinco anos se 
aproximava de 3000 membros, 75% dos quais na América Latina.1196 Em torno do 
vigésimo quinto ano de existência seus números oscilavam em torno de 3.200 em 
cerca de 260 fraternidades.1197 Fora da América Latina, os maiores números eram 
na Europa (Espanha e França, principalmente) com cerca de 650-700 membros1198 
e nas Filipinas com cerca de 230 membros.1199

Uma preocupação permanente do Movimento era com a identidade e a forma-
ção de seus membros. A maneira bastante descontraída do início do Movimento 
atraiu diferentes tipos de integrantes em diferentes países. Embora todos com-
partilhassem uma espiritualidade marista comum, seus modos de viver a missão 
como Maristas variavam. Em algumas Províncias, os professores e diretores de 
instituições de ensino participavam, mas em outras não. Em algumas, muitos dos 
membros eram pais e familiares de alunos de escolas maristas. Em outras, eram 
amigos, colegas e parentes dos irmãos. Em algumas delas, ex-irmãos (inclusive ex-
-juvenistas e noviços) eram incentivados a aderir.1200 Em 1992, uma pequena co-
missão desenvolveu um “perfil de uma fraternidade do Movimento Champagnat”, 
que ajudou a melhorar o foco, a identidade e a coerência das fraternidades em 
diferentes lugares. 1201 Durante os últimos seis anos de Ecos Maristas (até 2005), a 
partilha sobre a identidade e a formação dos membros também receberam ajuda 
pelo formato e pelo conteúdo das notícias do boletim. Normalmente, cada edi-
ção incluía uma mensagem do Superior Geral, um perfil de uma comunidade ou 
apostolado marista em particular, uma entrevista com um líder marista (muitas 
vezes um Conselheiro Geral), duas páginas de breves testemunhos pessoais de 
leigos (geralmente membros do Movimento ), notícias de algumas fraternidades e 
um pequeno artigo sobre Marcelino ou espiritualidade marista.

1195  FMS Mensagem, n. 26, abril de 1999.
1196  Boletim Marista, n. 224, 2 de fevereiro de 2005.
1197  Notícias Maristas, n. 137, 13 de janeiro de 2011; Irmão Javier Espinosa, entrevista com o 

autor, 15 de dezembro de 2015.
1198  Notícias Maristas, n. 34, 29 de janeiro de 2009 menciona 661 membros em 60 fraternidades, 

em quatro das cinco Províncias europeias.
1199  Notícias Maristas, n. 264, 29 de abril de 2013, menciona 225 membros vinculados a cada 

uma das escolas das Filipinas. Um documento interno do Secretariado dos Leigos em 2012 indica que 
havia 3.263 membros em 254 fraternidades: 2.350 nas Américas (72%), 708 na Europa (20%), 225 na 
Ásia (5%) e 3% na África. Não havia fraternidades na Oceania. 

1200  Irmão Javier Espinosa, entrevista idem.
1201  A Comissão era integrada pelos Irmãos Benito Arbués, Emili Turú, Mariano Varona e Carlos 

García. Seu perfil, de uma página, mencionava pontos nucleares de orientação para seus membros: 
seu chamado vocacional como seguidores de Jesus, sua partilha de fé e de vida em comunidade, seu 
recurso a Maria como modelo de fé, seu compromisso com a evangelização e solidariedade, sua co-
munhão com a Igreja e sua atenção à formação permanente. 
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Era rara, no entanto, uma vinculação funcional entre uma fraternidade e uma 
obra marista em particular.1202 Ou seja, as fraternidades não formavam comuni-
dade com a finalidade de compartilhar a missão marista - como era a tradição 
dos irmãos e do modo como o carisma de São Marcelino se desenvolvera. Isso 
criou dois problemas: uma fraqueza na ligação entre espiritualidade e missão; 
e um desafio para o desenvolvimento de uma estratégia ou meta unificada na 
formação. Entrevistado em 2006, como Diretor do Secretariado dos Leigos, o Ir-
mão Pau Fornells chamou a atenção para esse problema quando argumentou que 
“carisma, espiritualidade e missão são inseparáveis”. O Irmão Pau observou que, 
como muitas fraternidades não tinham projetos de vida próprios que incluíssem 
o envolvimento direto com a “educação cristã dos jovens, especialmente os mais 
necessitados” - que era a principal missão do Instituto fundado por Marcelino - 
poderia ser difícil para elas cultivarem a espiritualidade marista e a identidade 
leiga marista. “Sem missão não há espiritualidade”. Não era possível viver a espi-
ritualidade separada de sua fonte carismática, ele escreveu.1203

Com o tempo, houve movimentos para se realizar encontros provinciais e 
continentais de representantes de fraternidades, um desenvolvimento que, natu-
ralmente, ajudou a construir a identidade de modo mais consistente e oferecer 

1202  Ibid.
1203  Irmão Pau Fornells, Boletim Marista, n. 270, 16 de novembro de 2006.

148. Assessores das Fraternidades do Movimento Champagnat da Família Marista da Província 
Marista Brasil Centro-Sul por ocasião da visita do Irmão Seán Sammon, Superior Geral. 
Curitiba, PR, Brasil, 2008.
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oportunidades de formação. As Províncias mexicanas foram as primeiras a fazer 
isso.1204 Em alguns lugares, um planejamento estratégico abrangente foi elaborado 
para a formação. Na Colômbia, por exemplo, esse planejamento começou em 
2000. Em 2005 foi realizada uma reunião provincial de leigos, reunindo 294 pes-
soas de 20 Fraternidades, com 36 irmãos, assim como delegados do Equador e da 
Venezuela.1205 No mesmo ano, 25 Fraternidades de toda a Argentina se reuniram 
em Luján para um encontro nacional. Na América Central, as 19 Fraternidades 
que se reuniram a partir de quatro países da Província estavam fazendo isso pela 
sexta vez.1206 Seu tema? Identidade leiga e formação marista.1207 Também em 2005, 
realizou-se a primeira reunião panamericana em Fusagasugá, na Colômbia.1208 Ali 

1204  Irmão Carlos Martínez Lavín, comunicação pessoal com o autor, 28 de janeiro de 2016.
1205  Boletim Marista, n. 215, 29 de setembro de 2005.
1206  Boletim Marista, n. 222, 17 de novembro de 2005.
1207  Ibid.
1208  De 2 a 5 de novembro de 2005, com 42 participantes (26 leigos e 16 irmãos). O primeiro 

encontro europeu foi realizado de 10 a 13 de agosto de 2006, também com 42 participantes (33 leigos 
e 9 irmãos) de 8 países: Espanha, França, Bélgica, Alemanha, Portugal, Itália, Grécia e Síria. A segunda 
assembleia europeia foi realizada quatro anos depois, de 4 a 8 de agosto de 2010. (Notícias Maristas, 
n. 120, 28 de setembro de 2010).

149. Fraternos do Movimento Champagnat da Família Marista. Rio Grande do Sul, Brasil (2011).
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foram destacados os desafios para o Movimento: sua identidade eclesial, suas 
ligações com o Instituto, seus planos de formação, o papel dos irmãos de ligação, 
o acompanhamento espiritual das pessoas e como manter seu  crescimento.

Como o número de irmãos disponíveis para acompanhar as fraternidades co-
meçou a diminuir - algo que vinha sendo um elemento-chave do movimento - a 
formação de animadores leigos surgiu como prioridade. Em 2003, já era um pro-
blema no México, por exemplo, que considerou como “aguda” a diminuição de 
irmãos associados às fraternidades.1209 Países como o Brasil procuraram atender à 
necessidade reunindo seus animadores para uma capacitação.1210

Por ocasião do Capítulo Geral de 2009, alguns desafios específicos para o Mo-
vimento foram ficando mais claros. Um motivo da preocupação para o Irmão Seán 
e seu Conselho, por exemplo, era a crescente média de idade dos membros do 
Movimento em muitos países - um problema de “transição de gerações”, que foi 
explicada pela dificuldade de atrair jovens dos programas da Pastoral Juvenil Maris-
ta.1211 Parecia evidente que nas Províncias onde a média de idade dos irmãos subia 
e havia pouca ação formativa dos leigos como animadores, a mesma coisa estava 
acontecendo com a média de idade das fraternidades.1212 Tanto os irmãos quanto 
os membros do Movimento estavam envelhecendo e diminuindo em número. Se a 
principal motivação para a formação e a sustentabilidade das fraternidades era uma 
afeição nostálgica para com os irmãos ou um desejo de permanecer associados a 
eles, então essa tendência se agravava.1213 Em outras Províncias, onde houve uma 
formação mais fundamentada na espiritualidade marista e o movimento propiciava 
um vínculo com a missão marista, a vitalidade era mais evidente. No Brasil, por 
exemplo, os animadores do Movimento pressionaram o Conselho Geral para uma 
revisão dos Estatutos do Movimento, para que pudessem acolher melhor a vida 
leiga marista e sua relação com a vida consagrada marista “à luz da eclesiologia de 
hoje” e com os fatos que aconteceram nas duas décadas anteriores.1214

Em 2012, o Secretariado dos Leigos iniciou uma ampla revisão do Movimen-
to.1215 Em uma reunião em Montreal com uma Comissão Internacional ad hoc 
do MCFM, cuja maior parte tivera uma longa experiência com a animação do 

1209  Ecos Maristas, n. 46, dezembro de 2003, p. 6.
1210  O primeiro encontro nacional dos Animadores do Movimento Champagnat da Família Maris-

ta foi realizado em Brazlândia-DF, de 13 a 16 de fevereiro de 2010. (Notícia disponível em champag-
nat.org 3 de março de 2010.) A UMBRASIL continuou a realizar encontros regulares.

1211  Relatório do Irmão Superior Geral e seu Conselho para o XXI Capítulo Geral, p. 52. Isso foi 
informado ao autor pelo Irmão Luis García Sobrado, entrevista idem.

1212  Irmão Javier Espinosa, entrevista idem.
1213  Irmão Antonio Ramalho, entrevista idem.
1214  Citado no relatório do encontro nacional dos Animadores do Movimento Champagnat da Fa-

mília Marista, Brazlândia, 13 -16 fevereiro de 2010. Notícia em champagnat.org, 3 de março de 2010.
1215  Irmão Pau Fornells identificou esse ponto como uma prioridade em seu tempo no Secretaria-

do dos Leigos. Op.cit. p. 14,
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Movimento em suas próprias Províncias, 1216 foi desenvolvido um plano para uma 
avaliação detalhada e revitalização.

Esse processo visa reler o que foi vivido nesses anos por meio do estudo de nossas 
histórias pessoais e coletivas, descobrindo a riqueza do carisma como foi vivido em 
nosso estado laical e percebendo o dom da comunidade que nos ajuda a crescer como 
pessoas e crentes. Propomos uma questão fundamental para nós mesmos: Que nova 
contribuição oferecemos ao dom recebido por Marcelino? Com esse processo propos-
to, queremos descobrir os chamados que Deus faz hoje a cada um dos membros das 
fraternidades e como respondemos à conversão do Espírito que nos convida a nos unir 
a todo o Instituto. O Irmão Emili, em sua última Circular, pede-nos muito claramente: O 
que deve morrer em mim para que a novidade do Espírito possa florescer? 1217

Um número considerável de dados foi submetido para análise no início de 
2014, com respostas de 150 fraternidades. Os temas recorrentemente mencionados 
em várias reuniões provinciais e interprovinciais confirmam: houve uma atração 
profunda e ampla da espiritualidade marista como forma de discipulado cristão, 
um desejo de estar associado a outros maristas na comunidade cristã e questões 
sobre a conexão com a missão marista. Outros aspectos importantes:  a necessidade 
de uma identidade mais clara, a formação permanente, a relação com os irmãos, 
a internacionalidade, maior autonomia para o Movimento, liderança e modelos 
que permitiram que os membros compartilhassem a responsabilidade pela vida e 
missão maristas.1218 Com base nisso, a Comissão deu início à reelaboração do docu-
mento Projeto de Vida, para a consideração do XXII Capítulo Geral.1219

Ampliar o espaço da tenda

Apenas três anos após o lançamento do Movimento Champagnat da Família 
Marista, ficava evidente que não seria uma estrutura inclusiva para todas as pes-
soas que se consideravam maristas ou acolheria todos os modos de espiritualida-
de, experiência comunitária e apostolado maristas. Dizia-se que, já no capítulo 
de 1993, apenas uma minoria dos catorze leigos convidados eram membros do 

1216  O grupo que se encontrou em Montreal era composto por Agnes Reyes (Ásia), Patricia Ríos 
(México), Edison Carlos de Oliveira (Brasil), Irmão Réal Sauvageau (Canadá), Irmão Javier Espinosa (Se-
cretariado dos Leigos) e Ana Sarrate (Espanha). A comissão que levou o projeto adiante era composta 
por: Edison Carlos de Oliveira, Irmão Adalberto Amaral (Brasil), Irmão Javier Espinosa, Ana Sarrate, 
Patricia Ríos Gomez (México), Agnes Reyes, Michel Beaulac (Canadá) e Alfredo García (Espanha).

1217  Ana Sarrate, “O Movimento Champagnat rumo a uma nova terra”, Notícias Maristas, 19 de 
junho de 2010.

1218  Síntese Global da situação do MCFM (Global Summary of the Situation of CMMF. Documen-
to interno do Secretariado dos Leigos).

1219  Agenda e Compromissos da Comissão Internacional do MCFM. Documento interno do Se-
cretariado dos Leigos.
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MCFM. Entre aqueles que não eram, dois eram diretores de escolas maristas, ou-
tros de equipes de animação da Província, de Pastoral Juvenil e um diretor de uma 
casa de oração. Todos tinham fortes auto-identidades maristas e estavam envol-
vidos na liderança ou na animação do apostolado marista em suas Províncias. O 
que viria a ser urgentemente claro a partir desse capítulo - embora os capitulares 
prontamente reconheceram que ainda não era uma visão aceita por todos os ir-
mãos - era o imperativo da «parceria», como então se denominava.

Transformemos em verdadeiros parceiros todos os que desejam participar de 
nossa espiritualidade e missão. Corramos o risco de perder alguma forma de poder, 
para viver a audácia de uma franca colaboração com os leigos. Não porque somos 
poucos, mas por reconhecermos a vocação e a missão próprias dos batizados.1220 

Os capitulares também usaram a palavra mais rica “comunhão” para descrever a 
relação que propunham e a vincularam oportunamente à missão.1221 Concluíram que 
não havia outro caminho para o Instituto assumir nesse momento na Igreja. Foi um 
reconhecimento de que não era suficiente imaginar que a partilha só poderia ocorrer 
em nível espiritual; que precisava ser também baseada na comunidade e na missão. 
Ele não viveu para ver isso, mas o Irmão Virgilio León teria ficado encantado ao ler 
as Atas do XIX Capítulo Geral. Estavam começando a se aproximar de sua ideia de 
«comunidade educativa marista». Durante as duas semanas do Capítulo, os leigos con-

1220  Atas do XIX Capítulo Geral. Mensagem, n. 19.
1221  Ibid. n. 14.

150. Primeiro Encontro Americano de Representantes do Movimento Champagnat da Família 
Marista. Fusagasugá, Colômbia (2005).
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vidados participaram de sessões plenárias sobre uma variedade de tópicos e também 
trabalharam por conta própria. Os relatórios de cada uma das principais Comissões 
do Capítulo - Missão, Solidariedade e Espiritualidade Apostólica Marista, Formação e, 
é claro, Leigos - incluíam recomendações sobre a inclusão dos leigos.1222 O Capítulo 
percebeu que as implicações seriam de grande alcance e que incluíam o envolvimento 
dos leigos em todos os níveis e a sua formação para isso. 1223

Eles solicitaram que o novo Superior Geral e o seu Conselho fossem pró-ativos na 
liderança dos irmãos e comunidades do Instituto para que continuassem avançando 
nesse caminho de comunhão.1224 O Conselho aceitou esse mandato com energia e 
visão. Um exemplo da auto-imagem do Instituto que se tentou adotar foi apresentada 
em uma edição da FMS Mensagem em 1995 que exibia as formas ricas e variadas 
como onze países em todo o mundo marista expressavam a verdadeira parceria na 
missão, na vida partilhada e na espiritualidade marista.1225 Enquanto isso, havia co-
meçado o trabalho no novo documento solicitado pelo Capítulo, a Missão Educati-
va Marista. O Secretariado dos Leigos mais tarde constatou que a publicação desse 
documento em 1998 constituía um divisor de águas no desenvolvimento do laicato 
marista.1226 O documento contemplava o sentido de responsabilidade compartilhada 
na missão evangelizadora das escolas e obras sociais maristas, mas sempre baseada 
em uma espiritualidade cristã compartilhada, inspirada por Marcelino Champagnat. 
O Secretariado dos Leigos descreveu assim a mudança de mentalidade:

Missão partilhada não é possível sem uma verdadeita corresponsabilidade na 
missão. Leigos e Irmãos sentem-se chamados por Deus a uma missão. Se conta-
giam uns a outros na paixão por Jesus Cristo. Os projetos apostólicos são partilha-
dos. Há corresponsabilidade na animação das obras educativas. Passa-se da ideia 
de que a missão partilhada é algo opcional, à convicção de que é algo necessário. 
Implica entrar numa fase de autêntico ecumenismo carismático interno.

Missão partilhada implica a necessidade de fomentar estruturas que ajudem 
a transmitir ao laicato a espiritualidade e o zelo apostólico herdados do Funda-
dor. Isto não se consegue só com cursos de formação conceitual ou com retiros 
espirituais. Necessita-se algo mais, trata-se de “partilhar o que nos faz viver” ... 

1222  Atas do XIX Capítulo Geral, passim.
1223  Atas do XIX Capítulo Geral. Relatório da Comissão dos Leigos, n. 34.
1224  Atas do XIX Capítulo Geral. Relatório da Comissão dos Leigos, n. 2.
1225  FMS Mensagem, n. 17, julho de 1995. Os exemplos de parceria foram observados na França, 

Brasil, Espanha, África do Sul, Zimbabwe, Austrália, Alemanha, USA, Canadá, México, e Venezuela.
1226  A abertura crescente aos leigos e o processo de compreensão da nova maneira de ser Irmão. 

Secretariado dos Leigos, 2012. Esse documento, dedicado aos irmãos, descreve uma evolução em seis 
fases ocorrida no Instituto e que conclamou os irmãos para uma mudança de mentalidade em cada fase. 
Seus pontos centrais são: 1962 (Vaticano II), 1976 (XVII Capítulo Geral e a concepção de “Família Ma-
rista” do Irmão Virgilio), 1998 (missão partilhada como descrita em Missão Educativa Marista), 2001 (XX 
Capítulo Geral e “ampliar o espaço da tenda”), 2005 (a ideia de “família carismática” do Irmão Antonio 
Botana fsc, e 2009 (XXI Capítulo Geral e a intrudução da ideia de uma “nova tenda”).
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Curiosamente os Irmãos parecem não estar muito preparados para uma dimensão 
de relação, para a qual muitas vezes dão a impressão de não ter tempo.1227 

Referia-se aqui a algo que foi se tornando mais claro após a publicação de Vita 
Consecrata em 1996: que um papel essencial para as pessoas consagradas na vida e na 
missão da Igreja era o de ser guias espirituais e fermento da comunidade.1228 O Irmão 
Seán Sammon mais tarde enfatizou a responsabilidade do religioso de ser a “consci-
ência” e a “memória viva” da Igreja,1229 convocando os discípulos de Jesus ao mais es-
sencial e autêntico para eles como povo do evangelho.1230 O papel dos religiosos não 
era manter o poder e a autoridade, mas estar junto à comunidade dos que creem. Era 
o início de um discurso sobre as identidades específicas de irmãos e leigos, provocado 
pelo Capítulo de 1993 e continuado durante as duas décadas seguintes.

Na Conferência Geral, em 1997, os participantes leigos estavam entre aqueles 
que saudaram o novo documento de educação como “uma expressão atualizada 
de nossa visão e nossas práticas” e expressaram a esperança de que

... o Instituto Marista em todas as partes do mundo permaneça aberto à possibi-
lidade de que as vocações maristas possam ser vividas em uma série de maneiras. 
Alguns são chamadas à vida religiosa, outros para a vida familiar e outros ainda para 
viver solteiros. Cada um com potencial para contribuir para a missão marista.1231

À medida que a associação de membros do MCFM continuava a ser ativa-
mente promovida como forma de partilhar a espiritualidade marista,1232 houve 
um forte crescimento na consciência de identidade de outros maristas. O Irmão 
Pedro Herreros (CG) resgatou a caminhada realizada a esse respeito no final dos 
anos 90. Foram anos em que foram dados grandes passos “para os educadores 
maristas” compartilharem missão, espiritualidade e formação.1233 O XX Capítulo 
lançou luz de forma mais explícita sobre as «identidades específicas» de «irmãos 
e leigos maristas» nesses mesmos campos.1234 Nessa fase, houve uma mudança 

1227  Ibid. 
1228  Vita consecrata, n. 55,47.
1229  Circulares dos Superiores Gerais, XXXI, 5, p. 41.
1230  Identidade e Missão do Religioso Irmão descreve esse papel de ser a “memória viva” do 

evangelho e conclama o Povo de Deus para a essência do evangelho como o primeiro apostolado do 
religioso irmão, n. 7.

1231  FMS Mensagem, n. 24, outubro de 1997, p. 28.
1232  Por exemplo, uma das três edições de FMS Mensagem (n.26, abril de 1999) publicada para 

comemorar e celebrar a canonização de São Marcelino foi dedicada à variedade e à vitalidade da 
vida e da missão maristas ao redor do mundo. Retratou membros das fraternidades do MCFM, mas 
também irmãos, leigos, e “Las Hermanitas de Champagnat” da América Central. No ano seguinte, o 
Irmão Claudino Falchetto CG, em uma entrevista a Ecos Maristas (n.34, dezembro de 2000), falou de 
três grupos de maristas - membros de fraternidades, educadores maristas e aqueles que viviam a vida 
marista mais intensamente em comunidades compartilhadas ou mistas.

1233  Ecos Maristas, n. 42, dezembro de 2002, p. 3.
1234  Ibid.
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sutil, mas significativa, de linguagem. Em seu Relatório ao Capítulo, o Conselho 
Geral escreveu sobre a forma como tinha animado a partilha da “espiritualidade 
marista”.1235 O sentido era que não tinha sido usado o termo “nossa espirituali-
dade” como os Conselhos anteriores tinham feito; não havia mais um sentido de 
propriedade ou paternalismo. A espiritualidade marista era agora entendida cada 
vez mais como algo partilhado entre pessoas em diferentes estados de vida, como 
o Irmão Charles tinha proposto no Capítulo de 1993. O Capítulo Geral seguinte ia 
usar a imagem de Isaías de uma “tenda ampliada”1236 como uma metáfora do que 
o Espírito pedia a esse grupo mais amplo de Maristas.

A Comissão dos Leigos do Conselho do Irmão Seán em 2004 decidiu que 
seria oportuno, antes da Conferência Geral de 2005, fazer um exercício de ma-
peamento abrangente do mundo marista e consultar as Províncias sobre o que 
seria necessário para promover a ampliação da tenda marista. Um questionário 
foi desenvolvido em cinco tópicos: programas de formação para leigos; o MCFM e 
outros grupos; a participação dos leigos nas obras da Província; as características 
da relação entre irmãos e leigos; e a identidade do leigo marista.1237 Vinte e sete 
Províncias responderam, informando que naquela época havia:

n	 81 programas de formação;

n	 257 fraternidades do MCFM;

n	 89% das Províncias com leigos em posições de liderança em suas obras; e 
em 81%,  membros leigos nas comissões da Província;

1235  Relatório do Irmão Superior Geral e seu Conselho para o XX Capítulo, n. 1.1.
1236  Isaías 54,2
1237  FMS Mensagem, n. 34, dezembro de 2005. O Secretário da Comissão responsável pelo pro-

jeto era o Irmão Michael Flanigan.

151. A Comissão de Leigos Maristas começa a elaborar o documento que se chamará Em torno da 
mesma mesa.



418

Tomo 3Green istória do  nstituto

n	 em 59% das Províncias, desejo dos leigos por novas formas de pertença;

n	 70% procurando mais clareza na identidade do leigo marista. 

As Províncias relataram que os fatores que aceleravam a parceria leiga eram:

n	 oportunidades de formação conjunta;

n	 atração pela espiritualidade de Marcelino e sua paixão por Cristo;

n	 corresponsablidade de leigos maristas na missão e incentivo para viver a 
espiritualidade marista;

n	 participação direta de leigos maristas nas Comissões, Capítulos e Assembleias.

E incluíam os fatores que impediam o crescimento:

n	 confusão entre quem é e quem não é um “leigo marista”;

n	 resistência continuada de alguns irmãos e o questionamento de sua própria 
vocação de irmãos;

n	 financiamento inadequado para programas e viagens;

n	 falta de confiança;

n	 falta de pessoal com formação qualificada.

O resultado foi uma decisão de formar 
equipes regionais para a formação e planejar 
encontros para os responsáveis   pela formação 
dos leigos maristas, prosseguir com a redação 
do documento sobre a espiritualidade ma-
rista, organizar encontros continentais para 
o Movimento Champagnat e realizar pelo 
menos dois programas internacionais de for-
mação conjunta. Cada uma dessas decisões 
foi colocada em prática ao longo dos quatro 
anos seguintes. Em 2007, por exemplo, foi 
realizada uma reunião em Les Avellanes, Es-
panha, para compartilhar o que estava acontecendo com o Instituto nos processos 
de formação partilhada de irmãos e leigos maristas, e desenvolver alguns princí-
pios e estratégias para avançar. Quarenta e uma pessoas participaram, de vinte 
e duas Províncias, de seis fraternidades do MCFM e da Administração Geral.1238 
Usando a metodologia ver-julgar-agir, o grupo considerou quinze programas di-
ferentes que várias Províncias estavam realizando e identificando as prioridades 
para os anos seguintes. O resultado foi insistir por programas de formação mais 
experienciais, comunitários, baseados em processos, para promover a correspon-

1238  Irmão Pau Fornells, op.cit, p. 6.

152. Alguns recursos elaborados pela 
Secretaria de Leigos para a for-
mação Marista.



419

sabilidade e um sentido de vocação. 1239 Os participantes, em uma carta aberta a 
todos os Maristas, partilharam a sua convicção de que:

... A vocação dos leigos e irmãos é para a missão: um coração, uma missão! 
... Acreditamos firmemente que a vitalidade futura da missão marista está enrai-
zada no compromisso de dedicados Maristas, leigos e irmãos. Nós acreditamos 
que o Espírito Santo está em ação no mundo marista, chamando-nos a vocações 
complementares que vão cumprir o sonho de Marcelino “para tornar Jesus Cristo 
conhecido e amado” e ser testemunhas da edificação do Reino de Deus.1240

Em julho de 2008 e maio de 2009 foram realizadas duas experiências mais 
longas de formação conjunta, em Quito, Equador (em espanhol e português) e em 
Saint-Paul-Trois-Châteaux, França (em francês e inglês).1241 Os participantes deram 
suas contribuições para a redação de uma mensagem ao XXI Capítulo Geral, re-
comendando que o Capítulo apoiasse todas as iniciativas para

n	 desenvolver processos de formação conjunta de leigos e irmãos em todas 
as unidades administrativas;

n	 promover a criação de novos modelos compartilhados de vida e missão, 
irmãos e leigos, que sejam núcleos comunitários de referência para a vita-
lidade do carisma e a responsabilidade na missão, tanto nas UAs como em 
nível de Instituto;

1239  Ibid.
1240  Boletim Marista, n. 297, 31 de maio de 2007.
1241  Houve 37 participantes (19 leigos, 15 irmãos) de 20 Unidades administrativas, e 3 irmãos da 

Administração Geral: Pau Fornells, Javier Espinosa e Teófilo Minga. 

153. Encontro de animadores do MCHFM das províncias Maristas da Europa. El Escorial, Espanha (2016).
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n	 continuar a animar a reflexão sobre uma nova formação Marista, conjunta 
e específica, que leve em consideração a riqueza das identidades específi-
cas e sua complementaridade, e avançar no sentido de um novo Guia de 
Formação Marista;

n	 possibilitar que a nova Administração Geral continue a assumir um papel 
ativo na formação de formadores maristas, irmãos e leigos, por esta forma-
ção conjunta e específica;

n	 promover, em diferentes lugares do Instituto, entre os leigos interessados, 
a vivência (ad experimentum) de formas distintas de compromisso com o 
carisma marista ... que permitam uma maior corresponsabilidade e tomada 
de decisões conjunta por irmãos e leigos sobre a vida e a missão maristas;

n	 continuar a desenvolver, através da Administração Geral e sua interação 
com as UAs, «novas formas» de comunicar a «vida nova» que emerge no 
mundo marista ... para alcançar uma visão internacional de maior comu-
nhão com o carisma marista;

n	 desenvolver programas de formação que acompanhem os jovens adultos 
no discernimento e no compromisso de sua vocação.1242

Antes do XXI Capítulo outras três grandes iniciativas vieram dar impulso às 
metas que estavam sendo perseguidas no âmbito do Conselho Geral e em muitas 
partes do mundo marista: a primeira Assembleia Internacional da Missão Marista, 
em 2007; a publicação de Água da Rocha; e a elaboração do documento Em Tor-
no da Mesma Mesa, em 2009. Três importantes novidades.

O significado da primeira AIMM e a contribuição de Água da Rocha foram 
apresentados anteriormente. Se houve um momento de definição para a chegada 
dos leigos maristas, esse foi em Mendes, em 2007. Foi a primeira vez - pelo menos 
para um evento internacional marista - que os irmãos não eram numericamente 
a maioria. A linguagem da mensagem final foi inequívoca ao denominar e rein-
vidicar uma nova maneira para uma família espiritual entender a si mesma e sua 
forma compartilhada de participar da missão de Deus:

Cremos que Deus nos chama agora a ser parceiros, homens e mulheres, cor-
responsáveis por promover a missão com espírito de confiança, compreensão e 
respeito mútuo.1243

Essa consciência foi se espalhando pelo Instituto, surgida a partir da experiên-
cia de diferentes regiões. As cinco Províncias da Europa, por exemplo, realizaram, 
cada uma, a sua própria Assembleia da Missão, como parte da proposta para a 

1242  “Sobre o processo de formação conjunta de leigos e irmãos - Apelo ao XXI Capítulo Geral”. 
Carta dos participantes das experiências de formação conjunta de Quito e Saint-Paul-Trois-Châteaux. 

1243  Mensagem dos Participantes da I Assembleia Internacional da Missão Marista  (AIMM), Men-
des - Brasil, 12 de setembro de 2007.
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AIMM antes de se realizar uma em escala continental. Ela reuniu “112 maristas” 
que integraram suas deliberações em cinco perguntas. Três delas tinham a ver 
com a sua própria identidade:

n	 Quais são os aspectos comuns e específicos da vocação marista do irmão e 
do leigo?

n	 Qual é a formação necessária aos maristas da Europa para servir à missão?

n	 Que tipo de comunidade marista deveríamos almejar e consolidar para im-
pulsionar a nossa missão?1244

Água da Rocha foi um documento concebido como um texto de referência 
para todos os Maristas. Uma ampla consulta marcou a sua elaboração e tanto a 
sua linguagem quanto suas bases conceituais foram deliberadamente inclusivas. 
O documento Em Torno da Mesma Mesa representou um passo adiante, redigido 
quase integralmente por leigos maristas.1245 

...Este documento nasce da vida. A força que o anima e a iniciativa que o mo-
tiva brotam da experiência de muitas pessoas de todo o mundo que sentem que 
Deus as chama para uma vocação: serem leigos e leigas maristas.1246

Os redatores conscientemente colocaram-se dentro da trajetória da família es-
piritual marista que vinha se desenvolvendo há algum tempo. Eles assim conside-
raram o novo documento: 

É fruto de uma longa caminhada de escuta e reflexão que o mundo marista em-
preende há décadas. As inquietudes de associações de ex-alunos que buscavam sua 
identidade em uma Igreja renovada, os cursos de espiritualidade para educadores e 
pais de alunos, a pastoral juvenil, os projetos de solidariedade, o surgimento do Mo-
vimento Champagnat da Família Marista, o aprofundamento da missão partilhada, 
a canonização de Champagnat — um carisma para toda a Igreja — e a Assembleia 
Internacional da Missão Marista, que culminou no encontro em Mendes (Brasil), 
são alguns dos importantes acontecimentos que nos ajudaram a compreender com 
mais clareza o que o Espírito suscitava em muitos corações de leigos.

Eles mencionaram as fraternidades do MCFM, os afiliados ao Instituto, as asso-
ciações de ex-alunos, as comunidades mistas e internacionais de leigos e outros 

1244  Boletim Marista, n. 303, 19 julho de 2007.
1245  Formavam a equipe de redação: Annie Girka (França), Bernadette Ropa (Melanésia), Carlos 

Navajas (América Central), José María Pérez Soba (Ibérica), Sergio Schons (Rio Grande do Sul), Anne 
Dooley (Melbourne), Noel Dabrera (Ásia do Sul) e os Irmãos Afonso Murad (Brasil Centro-Norte) e 
Rémy Mbolipasiko (África Centro-Leste). A equipe recebeu o apoio do Irmão Pau Fornells do Secre-
tariado dos Leigos. (O Sr. Dabrera estava seriamente adoentado e veio a falecer durante o período de 
trabalho da Comissão, e o livro foi dedicado à sua memória). 

1246  Em Torno da Mesma Mesa, p. 14. Na elaboração do texto, a Comissão utilizou largamente os 
“testemunhos vocacionais” escritos e enviados por mais de uma centena de leigos maristas de trinta 
países. Seus nomes se encontram em um anexo do documento.
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grupos de leigos, todos como partes dessa grande família1247 e constataram que já 
era tempo de dar nome e formalizar a vocação do leigo marista como um dom do 
Espírito para uma família mais ampla de Maristas:

... O carisma de São Marcelino Champagnat, presente no Instituto dos irmãos, 
inflamou os leigos. Deus tocou alguns de nós e nos deu um coração marista. 
Certamente, mais do que uma decisão nossa, foi uma iniciativa de Deus. Não 
podemos viver de outra maneira: somos maristas!

... Como leigos, contribuímos com uma forma específica de viver o carisma ma-
rista. Somos muito mais do que colaboradores dos irmãos... (Um) terceiro grupo 
... decidiu viver sua espiritualidade e sua missão cristãs do jeito de Maria, seguindo 
a intuição de Marcelino Champagnat. Estes somos nós, os leigos maristas.1248 

Embora tivessem usado o termo “leigo marista”, os autores reconheceram que 
dois grupos de religiosas e também alguns sacerdotes participavam conscientemen-
te de uma espiritualidade marista e faziam parte do mesmo grupo vocacional.1249 O 
documento ofereceu uma reflexão aprofundada sobre a vocação marista, que tinha 
Maria como modelo1250 e Marcelino como sua inspiração1251 para a sua vida cristã. 
A vocação é apresentada como tendo três “elementos carismáticos” que precisavam 
ser “integrados”: a missão, a espiritualidade e a vida compartilhada.1252

Propondo o que seria necessário para que esse dom oferecido por Deus possa 
crescer, o documento conclui que uma nova estrutura precisa ser pensada, que 
simplesmente uma “tenda ampliada” não era suficiente:

Impulsionados pelo Espírito, estamos ajudando a nascer um novo modelo ecle-
sial, baseado na igual dignidade de todas as vocações cristãs e na imagem da 
Igreja como o Povo de Deus em comunhão. 

A experiência de partilhar o carisma nos leva a repensar o modelo institucional 
que até agora tem encarnado o carisma marista na Igreja. A realidade parece indi-
car que precisamos não apenas alargar a tenda do Instituto, mas juntos construir 
uma tenda nova na qual todos, leigos e irmãos, encontremos nosso lugar.1253

1247  Ibid. n. 87-99; 135-139. Capítulos 5 e 6.
1248  Ibid. n. 4, 21, 11.
1249  Ibid. n. 129-30.
1250  Ibid. n. 110.
1251  Ibid. n. 30.
1252  Ibid. Capítulos 2, 3 e 4.
1253  Ibid. n. 144-45
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Uma tenda ampliada

Apelos para um “repensar” do “modelo institucional” dos Maristas vinham cres-
cendo há algum tempo. O XX Capítulo Geral, em 2001, tinha recomendado ao novo 
Conselho Geral que estudasse novas «formas de pertença ao Instituto» para os leigos 
e promovesse «acordos ad experimentum”, visando apresentar uma proposta de um 
novo modelo jurídico a ser decidido pelo Capítulo seguinte em 2009.1254 De fato, três 
das seis recomendações finais do Capítulo ao Conselho Geral se relacionavam com 
o laicato. Embora o Conselho não tivesse levado adiante a recomendação como o 
Capítulo havia pensado, empenhou-se para incentivar as novas expressões de vida 
marista. Até o final do seu mandato e no início do Conselho do Irmão Emili, formas 
diversificadas de vida marista foram surgindo. Até então, havia uma opinião emergente 
em alguns setores de que “novas formas de pertença ao Instituto” não constituiriam um 
paradigma que pudesse acomodar essa diversidade. A preferência dos delegados da 
AIMM em 2007, em seu apelo para novas formas de pertença “ao carisma” em vez de 
“ao Instituto”, e as proposições formais da conferência na Guatemala em 2009 suge-
riam algo mais, algo novo.

O Movimento Champagnat da Família Marista, então com um quarto de sécu-
lo de existência e no processo de tentativa de rejuvenescimento para uma nova 
geração, era um exemplo da diversidade. Quanto aos outros grupos, o Conselho 
Geral sugeriu ao Capítulo de 2009 que havia três categorias principais: volun-

1254  Mensagem do XX Capítulo Geral, n. 47.3.

154. 25º aniversário do MCHFM nas Filipinas. 
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tários; aqueles em discernimento vocacional; e os que “partilhavam vida e missão”.1255 
Durante seu tempo de direção no Secretariado dos Leigos, o Irmão Pau Fornells chamara a 
atenção para o grande número de outas pessoas além dos irmãos que estavam envolvidos 
na missão marista - mais de 40.000 em 2006 para um número de 4.200 irmãos (muitos 
aposentados do apostolado ativo)1256 - constatando que era essencial que um “sentido da 
vida e da missão maristas” fosse desenvolvido entre eles e que a sua relação com os irmãos 
fosse construída “no diálogo, na partilha, no respeito mútuo e na oração em conjunto.”1257 

Coube ao Secretariado dos Leigos apoiar e coordenar o que estava aconte-
cendo e ajudar a conduzir a discussão sobre o que poderia surgir. O Secretariado 
teve o seu próprio desenvolvimento. A primeira Comissão dos Leigos - um comité 
do Conselho Geral - foi criada em Dezembro de 2002.1258 Em 2005, um Grupo 
Consultivo foi criado para apoiar a Comissão.1259 Após a Conferência Geral, foi 
constituída uma nova Comissão dos Leigos, que passou a trabalhar sob a supervi-
são da Comissão de Missão do Conselho.1260 Em 2007, a Comissão foi ampliada 
para envolver outros quatro integrantes (três leigos e um irmão que prestariam as-
sessoria permanente ao diretor) e se reuniam a cada ano.1261 Após o XXI Capítulo 
Geral, a Comissão dos Leigos foi substituída pelo Secretariado dos Leigos com um 
diretor e dois co-diretores (um irmão em tempo integral e dois leigos em tempo 
parcial)1262, além de um grupo ampliado que se reunia anualmente.1263

O Secretariado foi se envolvendo cada vez mais no apoio e no aconselhamen-
to, oferecendo formação, intercâmbio das iniciativas de vida comunitária marista que 
surgiam nas Províncias e no Instituto. Em 2015, um resumo indicativo dos tipos de 
comunidades e formas de partilha da vida e da missão maristas foi preparado pelo 
Secretariado:1264

1255  Relatório do Irmão Superior Geral e seu Conselho para o XXI Capítulo Geral, p. 53.
1256  As estatísticas fornecidas ao autor pelo Secretariado dos Leigos indicavam que dez anos 

depois os números seriam: 72.855 leigos (95.5%), 3.400 irmãos (4.5%), mas a proporção de irmãos 
poderia ser menor quando o número de irmãos aposentados fosse retirado.

1257  Boletim Marista, n. 270, 16 de novembro de 2006.
1258  Irmãos Pedro Herreros CG (Presidente), Emili Turú CG e Antonio Ramalho CG; com o Irmão 

Paulo Celso Ferraresi como Secretário (2003-04), substituído pelo Irmão Michael Flanigan (2004-05).
1259  Marta Porta (Catalunha), Frank Aumeier (Alemanha), Claudia Rojas (Colômbia), Joe Reganato 

(Estados Unidos), Achi Godwin (Nigéria), Edison de Oliveira (Brasil), Encarna García (Espanha), Anne 
Dooley (Austrália), Andrés Magallanes (Filipinas) e Adrienne Egbers (Zâmbia)

1260  O Irmão Pau Fornells foi indicado diretor para um período de três anos (2006 –2009).
1261  Ana Sarrate (Espanha), Linda Corbeil (Canadá), Tony Clarke (Austrália) e Irmão Afonso Murad 

(Brasil). As nomeações eram para três anos.
1262  O Irmão Javier Espinosa, Ana Sarrate (Espanha) e Tony Clarke (Austrália) começaram em 2010. 

Pep Buetas (Espanha) substituíu Ana Sarrate em 2013.
1263  Além da Sra. Sarrate (Europa) e Sr. Clarke (Oceania) participavam: Linda Corbeil (região do 

Arco Norte), Irmão Sylvain Ramandimbiarisoa (África), Agnes Reyes (Ásia), Fabiano Incerti (Brasil) e 
Raúl Amaya (Cone Sul)

1264  Este resumo é uma versão editada do material fornecido ao autor pelo Diretor do Secretariado 
dos Leigos, Irmão Javier Espinosa e conversas entre o autor e o Irmão Javier.
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n	Comunidades cujos membros vivem em separado e se reúnem para a mis-
são. Essas comunidades incluem uma ou mais comunidades de irmãos, 
leigos casados   e solteiros em várias situações e possivelmente algum sa-
cerdote. Escolas Maristas em muitos países se encaixariam nessa categoria 
– em que há um núcleo de “comunidade educativa marista» como o Irmão 
Virgilio León imaginou. Às vezes, há um foco e uma identidade mais claros 
para a missão e a vida em comunidade. A Província de Cruz del Sur, por 
exemplo, tem comunidades ampliadas, em que uma comunidade religiosa 
dos irmãos, juntamente com leigos e leigas comprometidos com o centro 
educacional marista em um determinado local, realizam a missão de uma 
forma corresponsável. Ao mesmo tempo, eles se apóiam mutuamente em 
suas vocações específicas pela oração e reflexão conjunta.1265 A Província 
de Santa María de los Andes tem várias comunidades de acordo com pro-
postas semelhantes estabelecidas após o XX Capítulo Geral. 1266 Cada uma 
tem um projeto de vida detalhado da comunidade. Outro exemplo são os 
Grupos Maristas de Encontro, da Província Ibérica, que integram Maristas 
comprometidos, associados a projetos maristas.1267

n	Comunidades cujos membros vivem em separado e com apostolados em 
separado. Essas comunidades se reúnem regularmente para a oração, a 
partilha da fé e o apoio mútuo como Maristas. Os exemplos incluem Gru-
pos de Vida Marista na Catalunha e a Grupos de Espiritualidade Marista da 
Província Compostela.

n	Comunidades de leigos que vivem suas próprias situações, mas se integram 
na missão. Exemplos de grupos desse tipo são os Missionários Maristas 
em Ciudad Juárez, México, os leigos e leigas do Movimento Marista em 
Québec (MMQ). O movimento Missionários Maristas começou como um 
pequeno grupo de estudantes em um colégio marista. Agora seus membros 
são pessoas graduadas, professores e de outros perfis, que se uniram sem 
ter qualquer contato com um estabelecimento marista. Eles sentem que o 
Espírito de Deus os dotou com um desejo de viver a espiritualidade marista 
com base na sua vocação laical. O MMQ é uma Associação privada de fiéis 
cristãos, ligada aos irmãos, mas com vida em separado. O conceito é que 
a Província e o MMQ se reúnem para planejar a missão.

n	Comunidades mistas onde Irmãos e Leigos maristas formam a mesma co-
munidade física, vivendo em comunhão. Os exemplos incluem: a comu-

1265  Tais comunidades ampliadas foram estabelecidas em Nueva Pompeya, Fraile Pintado, Neu-
quén, Merlo, La Inmaculada, La Boca, Pando e na Equipe da Pastoral Juvenil Marista da Província.

1266  Em Santa Cruz e Comarapa, Bolívia; Alto Hospicio, La Serena e Los Andes, Chile; e Sullana, 
Huacho e Surco, Peru. Em 2013 havia 19 irmãos e 15 leigos envolvidos nessas comunidades.

1267  Durante o período do ano escolar de 2012-2013, 19 Grupos Maristas de Encontro foram 
formados, incluindo 216 pessoas da Província, tanto irmãos quanto leigos. 
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nidade de Notre Dame de l’Hermitage, França;1268 a comunidade de um 
casal e dois irmãos em Mulhouse, França;1269uma série de comunidades na 
Província de Santa María de los Andes, onde os leigos e os irmãos vivem 
em comunidade e compartilham uma missão comum marista;1270 a comu-
nidade de Giugliano, Itália.

n	Comunidades de voluntariado. Muitas vezes em tais comunidades leigos 
maristas vivem com a comunidade de irmãos (por vezes associados a outros 
Maristas que ali vivem) para um período curto ou prolongado de tempo, com-
partilhando a responsabilidade pela vida e missão da comunidade. Exemplos 
incluem voluntários de várias idades, solteiros e casados, que vivem com 
e em comunidades no Camboja, Papua Nova Guiné, Quênia, Madagascar, 
África do Sul, México e outros países que acolheram voluntários maristas.1271

n	Associações de Maristas. Embora duas associações privadas de fiéis maris-
tas existissem (no Canadá e na França) há alguns anos, em 2014-2015 o 
Conselho Geral acolheu uma proposta da Austrália para patrocinar o es-
tabelecimento de uma associação pública internacional de Maristas.1272 
A novidade dessa proposta era propor um modelo completo para a “nova 
tenda”: uma maneira pela qual irmãos, leigos, e também irmãs e padres, 
pudessem se associar, tanto jurídica quanto carismaticamente e alimen-
tassem sua escolha pelo caminho espiritual marista do discipulado cris-
tão e também permitisse que fossem corresponsáveis   pela vida e missão 
maristas. Em dezembro de 2015, o Conselho Geral votou para que se 
enviasse uma petição à Santa Sé para erigir a Associação Marista de São 
Marcelino Champagnat, cujos membros seriam conhecidos como “Ma-
ristas”. A Austrália foi convidada para formar a primeira “Conferência” 
da Associação. Em 2016, mais de 600 membros foram aceitos na Confe-
rência como membros provisórios, aguardando a aprovação da Santa Sé.

1268  Os irmãos e os leigos são nomeados por períodos definidos, vivem em uma única comunida-
de e compartilham a responsabilidade pelo apostolado de l’Hermitage.

1269  Fundada em 1996 como resposta direta ao XIX Capítulo Geral, é constituída juridicamente 
como Associação Privada de Fiéis Cristãos.

1270  Em Puerto Maldonado, Peru; La Pintana, Chile; Roboré e San José de Chiquitos, Bolívia. Em 
2013, havia 12 irmãos e 13 leigos envolvidos nessas comunidades.

1271  Muitos destes estágios voluntários são coordenados pelo Secretariado da Colaboração para a 
missão internacional, criado pelo Conselho Geral em 2012 sob a direção do Irmão Chris Wills.

1272  Associações “Privadas” e “Públicas” de Fiéis Cristãos são categorias de comunidade cristã 
reconhecidas canonicamente pelas autoridades da Igreja. A associação “pública”, uma vez aprovada, 
pode atuar em nome da Igreja da mesma forma que outras “pessoas jurídicas públicas”, como insti-
tutos religiosos, podem fazer. A Associação Marista é uma associação pública de direito pontifício, 
isto é, implantada sob a autoridade da Santa Sé, em vez de uma conferência nacional ordinária ou 
episcopal local. Os Irmãos Juan Miguel Anaya e Pau Fornells, op.cit., dão o exemplo de um modelo 
similar com os Focolari, a única diferença é que a “Obra de Maria”, ou Focolari, é uma associação 
privada de direito pontifício.
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Em 2014, o Superior Geral lançou as Comunidades Internacionais para um 
Novo Começo, iniciativa que iria proporcionar mais uma experiência de vida e 
missão para irmãos e leigos maristas. O projeto tinha como objetivo estabelecer, 
a partir de 2016, duas comunidades internacionais em cada região do Instituto. 
Cada comunidade teria um mínimo de quatro membros, pelo menos três dos 
quais irmãos. Eles estariam associados a um trabalho apostólico junto aos jovens 
em situação de vulnerabilidade.1273 

Em sua análise da evolução que ocorria em meio a toda essa diversidade, o 
Secretariado dos Leigos sugeriu à reunião dos representantes internacionais de 
Províncias sobre os “Novos Modelos de Animação, Governança e Gestão”, em 
Roma, em julho de 2015, que seria um erro colocar o Instituto, ou os irmãos, 
ou as obras do Instituto, como centro de qualquer modelo. O centro era o modo 
carismático como os Maristas abraçavam o Evangelho de Jesus, partilhavam a 
vida em comunhão e assumiam em conjunto a responsabilidade pela evangeliza-
ção.1274 Foram propostas onze diretrizes que apresentavam uma síntese instrutiva 
do pensamento marista emergente dois anos antes do bicentenário do Instituto:

1.  A nova relação é baseada na comunhão. A comunhão decorre da ex-
periência compartilhada de ser discípulos de Jesus e do mesmo carisma 
que todos nós recebemos e promovemos.

2.  Nessa comunhão, nossas vocações específicas complementam e enri-
quecem uns aos outros.

3.  O caminho da complementaridade profissional emerge de uma nova manei-
ra de ser irmãos, como estabelecido pelo apelo fundamental do Capítulo.

4.  A vocação laical está surgindo com nova força, reafirmando o chamado 
de Deus para leigas e leigos pela experiência sincera de seguir a Jesus 
dentro do espírito marista.

5.  Os irmãos, o Instituto e as obras não estão no centro do projeto marista. 
Nosso ser e nosso fazer giram em torno do carisma, que é a nossa forma 
distintiva de viver o evangelho.

6.  O carisma marista compreende três dimensões fundamentais: missão, 
vida compartilhada e espiritualidade.

7.  O caminho de comunhão é impulsionado por processos conjuntos de 
formação, experiências comunitárias integradas e projetos de missão 
compartilhada.

8.  O desenvolvimento de uma vocação laical é um processo de fé que conduz a 
formas sancionadas de pertença e ligação ao carisma e a um grupo. Portanto, 
nem todos os leigos relacionados aos nossos centros são leigos maristas.

1273  Cf. A Dança da Missão, Carta do Superior Geral para lançar o “Ano Montagne”, 2014-15.
1274  Secretariado dos Leigos, Despertar a Aurora. Texto apresentado no Encontro Internacional 

Marista, Roma, 10-14 de julho de 2015.
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9. Para desenvolver a responsabilidade compartilhada, os centros educacio-
nais - como mediação da missão marista - são organizados com novas 
estruturas de gestão em que os irmãos não são proprietários e diretores.

10. A missão dos irmãos já não depende da direção e administração das 
obras, mas do testemunho de sua presença, como memória viva do 
evangelho e do carisma marista.

11. O processo da nova relação, baseada na comunhão, implica procurar uma 
nova estrutura institucional que possa fortalecer a liderança e autonomia dos 
leigos, em comunhão profunda com o novo jeito de ser irmãos.1275

Imaginando uma nova tenda 

As bases para qualquer novo modelo ou modelos foram crescendo em clareza 
e urgência. Em primeiro lugar, foi necessário atender aos três elementos consti-
tutivos de qualquer grupo de discípulos de Jesus - espiritualidade, comunidade e 

1275  Ibid.

155. Assembleia da Associação Marista São Marcelino Champagnat. Austrália (2015).
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missão. Em segundo, era necessário ser inclusivo e informado por um sentido teo-
lógico da communio que respeitasse e promovesse os diferentes estados de vida 
cristã, estando na Igreja e sendo dela. Em terceiro lugar, envolveria uma mudança 
de paradigma.

Durante 2014 e 2015, várias reuniões significativas ocorreram nas quais esses 
temas progrediram. Em março de 2014, cinquenta e cinco pessoas de vinte unida-
des administrativas e da Administração Geral se reuniram em Roma para verificar 
possibilidades de pertença marista de leigos. Foi um evento para convidados e um 
resultado da Conferência Geral do ano anterior; algumas unidades administrati-
vas optaram por não participar. O Irmão Emili desafiou os participantes em seu 
discurso de abertura: “Se não agora, quando? Se não nós, quem?”1276 Ele definiu o 
cenário em termos do que poderia parecer o terceiro século de vida e da missão 
maristas. 

O Irmão Emili focou o encontro fazendo memória do projeto da Sociedade de 
Maria, formada por religiosos, leigos e sacerdotes. Sublinhou que chegou o mo-
mento de completar esse projeto das origens maristas. Se o primeiro centenário, 

1276  Notícias Maristas, n. 317, 8 de abril de 2014.
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ele disse, foi fundação e estruturação, o segundo de refundação e reestruturação, 
o terceiro centenário deve enfrentar um novo começo para o carisma marista...1277

O encontro observou tudo o que estava acontecendo e as formas como os 
Maristas de todo o mundo procuravam viver o sonho de Marcelino às vésperas do 
seu bicentenário:

… Escutaram-se formas de associação de leigos... De experiências passadas 
surgiram inúmeras perguntas à volta do carismático e do estrutural, da Associa-
ção pública e privada, autonomia e comunhão, o canônico e o civil, a unidade 
e a diversidade, a dimensão internacional e a dimensão local ... Mas concluiu-se 
que chegou o momento de oferecer processos de discernimento vocacional em 
função dos leigos e de visualizar uma estrutura em que, de alguma forma, seja 
possível reconhecer os leigos maristas que optam por uma adesão carismática.

Apesar da diversidade de processos, de culturas e de experiências ... o que 
nos une é o mesmo seguimento de Jesus, a mesma espiritualidade, a mesma fra-
ternidade, a mesma missão marista. Em qualquer nova estrutura de futuro esses 
elementos não poderão faltar.1278

Em seguida a essa conferência, foi organizada uma reunião menor em Barce-
lona em outubro a convite do Conselho Geral “para lançar as bases de um marco 
global”, que havia sido discutido em março. Questões de identidade vocacional 
do leigo marista, discernimento, formação e modos de expressar comunhão com 
os irmãos foram novamente abordadas   e um rascunho com linhas de orientação 
foi estabelecido.1279 Enquanto isso, a II AIMM tinha acontecido em Nairóbi, desta-
cando mais uma vez a experiência vivida de vitalidade e amplitude de vida maris-
ta em muitas partes do mundo marista; o seu apelo de “imaginar novas estruturas” 
para “o carisma” se manifestou.1280 A linguagem de “maristas novos em missão” 
se destacou no discurso marista no ano seguinte nas Assembleias regionais da 
missão. Ao mesmo tempo, durante o primeiro semestre de 2015, os resultados 
da primeira fase do projeto “Novos Modelos” foram aprimorados e em julho de 
2015 aconteceu a grande reunião, comentada anteriormente. Nessa reunião, as-
sim como fizera com os Provinciais das Américas na II CIAP quatro anos antes, o 
Irmão Emili instou-os como líderes maristas a estar prontos para “pensar fora da 
caixa” ou pensar fora das quatro paredes.1281 Tal pensamento precisava ser orien-

1277  Irmão Javier Espinosa, in Ibid. p. 1-2.
1278  Ibid.
1279  O encontro foi realizado de 13 a 18 de outubro. Participaram: Joseph McCarthy (Austrália), 

Eder D’Artagnan (Brasil Centro Norte), Nohemy Pinto (América Central), Ana Sarrate (Ibérica e Mo-
vimento Champagnat da Família Marista), Raúl Amaya (Santa María de los Andes) e, representando o 
Secretariado dos Leigos, Pep Buetas e Irmão Javier Espinosa. Notícias Maristas, n. 346, 7 de novembro 
de 2014.

1280  Vozes do Fogo, Mensagem dos Participantes da II AIMM, Nairóbi, 27 de setembro de 2014.
1281  Notícias, em 22/09/2011.
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tado por um certo grau de deslocamento, e uma disposição - de modo figurativo, 
ou mesmo literal - de se “exilar”. 1282

Em sua mensagem em vídeo para a reunião seguinte da CIAP, realizada no fi-
nal de 2015, três meses após o encontro internacional de julho sobre o projeto de 
«Novos Modelos”,1283 o Irmão Emili sugeriu que havia dois aspectos do paradigma 
da mudança com os quais os Provinciais, como líderes maristas, precisavam se 
envolver: o primeiro era a internacionalidade; o segundo, a presença e o prota-
gonismo dos leigos na missão marista. Ele se referia a duas partes da Exortação 
apostólica do Papa Francisco, Evangelii gaudium, que ampliariam esses pontos. 
Sobre o primeiro aspecto lembrou os Provinciais do imperativo de pensar e agir 
globalmente afirmado na Conferência Geral, convicção que tinha sido ajudada 
pelas experiências de reestruturação e pelo projeto “Ad Gentes”. Citou aos Pro-
vinciais a exortação do Papa para que mantivessem os seus horizontes abertos:

O todo é mais do que a parte, sendo também mais do que a simples soma 
delas. Portanto, não se deve viver demasiado obcecado por questões limitadas e 
particulares. É preciso alargar sempre o olhar para reconhecer um bem maior que 
trará benefícios a todos nós. Mas há que o fazer sem se evadir nem se desenraizar. 

1282  Ibid.
1283  Cf. www.youtube.com/watch?v=06438cT-rY0 (Acessado em 18 de dezembro de 2015).

156. Sessão de formação do primeiro grupo que participou do projeto «Lavalla200>». Camaldoli 
(San Martino a Monte), Itália, (2016).
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É necessário mergulhar as raízes na terra fértil e na história do próprio lugar, que é 
um dom de Deus. Trabalha-se no pequeno, no que está próximo, mas com uma 
perspectiva mais ampla. Da mesma forma, uma pessoa que conserva a sua pecu-
liaridade pessoal e não esconde a sua identidade, quando se integra cordialmente 
numa comunidade não se aniquila, mas recebe sempre novos estímulos para o seu 
próprio desenvolvimento. Não é a esfera global que aniquila, nem a parte isolada 
que esteriliza.1284’

Quanto ao segundo ponto, ele se referiu novamente à Exortação: “a realidade 
é maior do que as ideias”.1285 A realidade, enfatizou, era que mais de noventa por 
cento da missão marista estava nas mãos de leigos (ele estava falando sobre o con-
texto do continente americano, mas isso também acontecia em todas as regiões).1286 
“Isso não é um problema”, disse o Irmão Emili. “Pelo contrário, isso é uma solução. 
É uma graça do Espírito Santo.”1287 Ele os exortou a viver na graça dessa realidade, 
e com alegria, em vez de ficar agarrado a alguma ideia do passado. Estar ancora-
do pelas idéias do passado resultaria na regressão do Instituto em vez de avanço. 
Muito significativamente, ele disse que não era suficiente promover as vocações de 
leigos maristas, acompanhá-los e propiciar oportunidades de formação. Era tam-
bém necessário haver uma mudança estrutural. E essa mudança estrutural precisava 
ser cocriada com leigos maristas, e também globalmente.1288 O Superior Geral foi 
apresentando, assim, tudo o que acontecera nas últimas duas décadas em termos 
de ampliação da acolhida da espiritualidade marista, por um lado, com tudo o que 
estava sendo planejado atualmente para as novas estruturas e os modelos de respon-
sabilidade para a missão por outro. Esses eram os dois lados da mesma moeda, a 
moeda dos “novos Maristas”. A razão para essa convergência das ideias era simples, 
disse o Irmão Emili: era para a missão.1289 Essa seria a melhor maneira de servir à 
missão - uma família de Maristas com integridade carismática e segurança jurídica 
para viver em comunhão e agir com corresponsabilidade.

1284  Evangelii gaudium, n. 235. Cf. n. 234-37.
1285  Ibid. n. 231-33.
1286  Em 2013, a proporção de leigos em relação ao total do número de irmãos (incluindo os ir-

mãos aposentados) era: África 91.7%, Europa 89%, Ásia 94.6%, Oceania 92.8%. Dados em Despertar 
a Aurora, documento do Secretariado dos Leigos, junho 2014. 

1287  Irmão Emili em mensagem para III CIAP, video idem.
1288  Ibid.
1289  Ibid.
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23. 

MARISTAS NOVOS EM MISSÃO:  
A CHAVE PARA ABRIR O NOVO

A caminhada da renovação havia começado nos anos inebriantes logo após 
o Concílio Vaticano II. Meio século mais tarde, a palavra “novo” permanece de 
atualidade, indicativa do estado de espírito das expectativas que permearam essas 
cinco décadas, e ainda continua. O trabalho de tornar novas todas as coisas havia 
começado com os irmãos, centrando-se na renovação de suas vidas consagradas 
– em suas expressões espirituais, comunitárias e apostólicas. Em uma década, o 
lugar dos leigos em uma família marista mais ampla começava a ser refletido, por 
vezes timidamente e de forma inconsistente, às vezes de modo paternalista, mas 
de modo sempre crescente. Levaria um bom tempo, no entanto, antes que essas 
discussões chegassem a um ponto em que a comunhão e a corresponsabilidade 
de todos os Maristas pudessem ser confortavelmente reconhecidas,  pelos irmãos 
e por toda a família mais ampla dos Maristas. Mas havia, então, uma variedade 
considerável na disponibilidade e na capacidade de diferentes partes do mundo 
marista para acatar e avançar nessa direção. Em alguns lugares, as decisões entre 
os anos 70 e 90 tinham assegurado a continuidade das escolas e de outras obras 
com forte identidade marista. Investimentos foram feitos no desenvolvimento tan-
to da identidade profissional quanto espiritual dos leigos como maristas e desde 
os anos 90 houve um pensamento estratégico para que isso pudesse ser sustenta-
do e regenerado. Em outros lugares, onde as decisões foram diferentes, o foco da 
vida e da missão maristas permanecia principalmente só nos irmãos, a realidade 
era de diminuição e envelhecimento, juntamente com grande parte da Igreja. E 
em outros lugares, ainda, houve contextos culturais, sociais e eclesiais que apre-
sentaram desafios para avançar, mesmo contando com uma experiência de fé viva 
e com vocações religiosas em crescimento.

Nesse ínterim, a Igreja tinha desenvolvido a sua reflexão sobre a vida consagra-
da e a relação de interdependência dos religiosos dentro do Povo de Deus.1290 Eles 
estavam “no coração da Igreja, como elemento decisivo para a sua missão”,1291 
e no coração de muitas famílias espirituais da Igreja como memória viva de Je-
sus e como testemunhas de um caminho de graça segundo as diferentes formas 
como os fundadores haviam interpretado o evangelho. Os Maristas - mulheres e 
homens, jovens e velhos, religiosos, leigos e alguns sacerdotes - cada vez mais 

1290  Cf. Christifideles laici, n. 55.3.
1291  Vita consecrata, n. 5.
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se consideravam uma dessas famílias carismáticas e estavam no processo de che-
gar a uma apreciação mais profunda da espiritualidade mariana da qual eram 
herdeiros e pela qual se sentiam agora corresponsáveis  . Sua fidelidade criativa 
às intuições espirituais e missionárias de São Marcelino e da geração fundadora 
os levava a imaginar as maneiras pelas quais poderiam ser discípulos de Jesus 
como maristas, como poderiam estar associados uns aos outros, tanto carismática 

157. Participantes do encontro para dialogar sobre Vinculação e Pertença Laical. Roma, Itália (2014).
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157. Participantes do encontro para dialogar sobre Vinculação e Pertença Laical. Roma, Itália (2014).

quanto juridicamente como maristas, e como poderiam como maristas partilhar 
responsabilidades junto ao apostolado privilegiado da evangelização dos jovens, 
pela educação, pelo cuidado e pela defesa de seus direitos, especialmente junto 
aos jovens das periferias. Eles voltavam a imaginar o que a renovação e a refun-
dação poderiam significar e quais os odres que melhor poderiam receber o vinho 
novo. Eram os Maristas novos.
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CONCLUSÃO: 

DESPERTAR A AURORA

A expectativa pelo amanhecer tem moldado e colorido as décadas do pas-
sado recente marista. Foi o Irmão Basilio que, com base na poesia de Edmond 
Rostand,1292 primeiro exortou os irmãos a despertar a aurora de sua renovação por 
acreditar que isso aconteceria. Mais de quarenta anos depois, o Irmão Emili usou 
a mesma expressão figurativa na primeira parte do tema para a Conferência Geral 
de 2013 e novamente no lançamento da apresentação dos três anos do bicente-
nário Marista.1293 O ano de 2017 foi apresentado como o despertar da aurora. Tal 
expectativa pelo novo tem sido permanente no discurso marista ao longo desses 
anos. Cada Superior Geral o adotou, assim como os participantes em cada Capí-
tulo Geral e Conferência Geral e nas duas versões da Assembleia Internacional da 
Missão. Inumeráveis reuniões   em Províncias e Regiões abordaram com expecta-
tiva essa temática. Tem sido uma espécie de intuição marista padrão. No entanto, 
ao longo dos anos, muitos se perguntaram quando ia despontar a aurora. Outros 
duvidaram que isso aconteceria. Alguns pararam de olhar o horizonte.

A luz antes do amanhecer pode enganar. Não se pode ter a certeza do que real-
mente se vê. As imagens não são distintas, a sua verdadeira identidade é ainda incerta. 
Algumas ficam completamente escondidas. Proporção e perspectiva podem ser di-
fíceis de avaliar. No escuro, imagens e sons podem ser mal interpretados. O medo 
pode tomar conta de nós. Se estiver viajando, pode ser difícil ver a curva da estrada. A 
ansiedade pode acontecer. Árvores e outros objetos, por vezes, significam que a nova 
luz é percebida apenas nos vislumbres e reflexos. Só aos poucos é que a luz surge, e 
mesmo quando isso acontece, seus primeiros raios podem ofuscar. Como metáfora 
para a experiência marista de 1985-2016, tudo isso é, obviamente, muito apropriado.

Como forma de aprofundar um pouco mais a metáfora, pode ser útil analisar 
a obra de literatura a que os Irmãos Basilio e Emili se referem. Como os galos das 
fábulas medievais em que ele se baseia, o galo Chantecler, de Rostand,1294 preci-
sou aprender uma dura lição. Não foi fácil para ele; na verdade, ele se sentiu hu-
milhado. Isso exigiu uma completa mudança de mentalidade e uma reconstrução 
de sua auto-imagem. Um dia, quando ele estava com a cabeça em outras coisas, 
amanheceu. Isso tinha acontecido sem o seu canto. Em seu orgulho e pretensão, ele 
acreditava no contrário: que o sol só aparecia a cada manhã como o resultado de 

1292  Edmond Eugène Alexis Rostand, poeta e dramaturgo neoromântico Francês (1868-1918).
1293  Irmão Emili Turú, O Futuro tem um Coração de Tenda. Carta do Superior Geral, 28 de otubro de 2014.
1294  Em 1910, Edmond Rostand publicou Chantecler, uma peça em verso em quatro atos. Todos os 

seus personagens são animais de uma fazenda. O personagem-título é Chantecler, o galo, cujo cantar 
antes do amanhecer anuncia o novo dia.
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seu grito a plenos pulmões: Cocoricó! Chantecler viveu então uma profunda crise 
pessoal! Ele questionou sua identidade e seu propósito; ninguém precisava mais 
dele para despertar o amanhecer. Desanimado, abandonou a fazenda. Mas logo 
as galinhas e os outros animais pediram que voltasse. Deram um outro significado 
para o seu fiel e bonito cantar - mais profundo, espiritual. Nas primeiras horas de 
escuridão antes do amanhecer, ele era o arauto da esperança. Seu cocoricó dissipa-
va os medos que a noite evocava. Ele afastava animais que atacavam sob o manto 
da noite e garantia a vida de todos na fazenda. A aurora certamente despertava em 
seu devido tempo, mas era Chantecler quem acreditava na madrugada e alimentava 
essa crença entre os outros da fazenda. O significativo era que o seu cantar ocor-
resse antes do amanhecer, enquanto ainda estava escuro. Ele cantava com clareza 
- chanter cler1295. Ele dava vida e sentido à sua pequena comunidade, e a sustentava.

Marcelino Champagnat teve seu “momento  Chantecler”. Era 1826, um verdadeiro 
tempo de escuridão para ele. Alguns dos irmãos e sacerdotes em quem mais confia-
va o abandonaram, um completamente desnorteado; precisou mandar para casa seu 
primeiro recruta por razões de saúde mental; os débitos se acumulavam; pessoas ques-
tionavam sua capacidade, inclusive algumas autoridades eclesiásticas; as exigências 
de suas atribuições ultrapassaram os limites; estava física, emocional e espiritualmente 
debilitado. Ele se abateu. Mas não o projeto marista, porque Deus tinha um outro so-
nho. Deus precisava de Marcelino para confiar nele, para agir com ele. Como alguém 
que admitia que sua falha era o orgulho, Marcelino chegaria à conclusão de que o su-
cesso do projeto não dependia apenas dele. Não seria como resultado de seus próprios 
esforços que a vida de Cristo nasceria nos corações dos jovens. Isso era obra de Deus. 
Foi a partir desse ano que o Salmo 127 tornou-se inspiração bíblica de Marcelino: Nisi 
Dominus. 1296 Claro, ele era a mesma pessoa psicologicamente. Ele tinha os mesmos 
traços de caráter, as mesmas forças e fraquezas. Mas espiritualmente ele era outro. Ele 
tinha uma nova visão, uma nova fé, uma nova razão de ser.

O Irmão Emili, em sua Carta para iniciar os preparativos para o bicentenário 
marista, O Futuro tem um Coração de Tenda, lembrou que foi o Papa João XXIII 
quem mencionou a aurora no início do Concílio Vaticano II em 1962.

O Concílio, que agora se inicia, surge na Igreja como um dia que promete a luz 
mais brilhante. Estamos apenas na aurora, mas como os nossos corações são ma-
ravilhosamente afetados pelos primeiros raios do sol nascente! Tudo aqui respira 
santidade, tudo leva a exultar!1297

1295  O nome “Chantecler” vem diretamente do francês antigo - “chanter cler” - cantar com clareza.
1296  O primeiro versículo do Salmo 127 (126) em latim é: Nisi Dominus ædificaverit domum, in 

vanum laboraverunt qui ædificant eam. (Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os constru-
tores.) Relata-se que Marcelino fazia referências frequentes a ele em suas conferências e homilias. Em 
seus cadernos, muitas vezes aparecem apenas as duas primeiras palavras: “Nisi Dominus”. 

1297  O Papa João XXIII em sua alocução Gaudet Mater Ecclesia que abriu o Concílio no dia 11 de 
outubro de 1962. Citado em O Futuro tem um Coração de Tenda, p. 6.
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Tantum aurora est - estamos apenas na aurora. Em 2014, o Irmão Emili pergun-
tou a seus irmãos sobre suas atitudes em relação à sua vida e missão meio século 
depois das palavras do Papa João.

Como você se sente no limiar da celebração do bicentenário marista? Como se 
situa diante dos desafios que somos chamados a enfrentar? Não se sente cansado 
de tantas mudanças? Ou talvez desanimado porque as coisas não aconteceram 
como havíamos previsto? Ou, ao contrário, cheio de energia, entusiasmado por 
ser protagonista de uma época considerada de graça e de bênção? 1298

Qual tem sido, de fato, a experiência marista desse longo amanhecer? Através 
dos anos, desde o Concílio Vaticano II, cada Capítulo, cada Assembleia, cada 
Conselho procurou identificar o que acreditavam que estavam vendo, o que a luz 
da aurora estava lhes revelando. Desde 1985, isso os levou a reorientar a missão 
marista com um espírito de solidariedade e expandi-lo para além do trabalho das 

1298  Carta do Superior Geral, 28 de outubro de 2014, p. 6.

158. Alguns participantes da II Assembleia Internacional da Missão Marista. Nairóbi, 2014.
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escolas católicas tradicionais tendo em conta os jovens mais necessitados. Um hori-
zonte mais amplo estava surgindo. Eles descobriram novas maneiras de anunciar a Boa 
Nova, de ser Boa Nova. Isso os conduziu a novos países e novos lugares de países onde 
já estavam presentes. No documento Missão Educativa Marista foram introduzidas no-
vas palavras em torno de seus propósitos e de sua maneira de alcançá-los. Começando 
com as Constituições de 1985, tentaram descrever de uma maneira nova a essência da 
vida consagrada dos irmãos. A conversão do coração parecia ser o motivo para o qual 
foram chamados, algo que dependia do contínuo discernimento evangélico. Sentiam 
que precisavam de uma unidade de vida que integrasse suas vidas de fé, seu apos-
tolado e sua experiência comunitária. Aos poucos, começaram a desenvolver uma 
apreciação mais profunda de cada elemento e a forma como poderiam ser reunidos 
em uma espiritualidade que saciava suas sedes mais profundas.

À medida que a luz despontava, os irmãos descobriram que não estavam sós. Havia 
muitos, muitos outros que estavam ao seu redor. Milhares deles. Essas pessoas também 
foram inspiradas para uma fidelidade criativa ao carisma de Marcelino Champagnat. 
Sempre esteviveram ali, mas a escuridão as escondeu até então. Os irmãos nem sem-
pre sabiam quem eram essas pessoas ou como formar uma única família com elas. 
Mas, pouco a pouco, foram encontrando juntos novas palavras para sua espirituali-
dade e sua missão compartilhadas. Eles começaram a ajudar um ao outro a entender 
seus papéis distintos e as contribuições que cada um poderia dar. Os leigos maristas 
se sentiam mais à vontade com suas responsabilidades e os irmãos mais à vontade 
ao entregar sua autoridade. Os irmãos alcançaram uma apreciação mais profunda de 
sua identidade como religiosos irmãos - como companheiros para aqueles que eram 
buscadores de Deus e como tecelões de fraternidade.1299 Por sua palavra e seu teste-
munho na missão, os irmãos eram chamados a manter viva a essência do evangelho e 
o caminho distintamente marista do discipulado cristão. O espírito de família e simpli-
cidade, característico dos irmãos desde a fundação e forjado ao longo de dois séculos 
de fraternidade, foi o fermento de um modo particular de ser marista inspirado por São 
Marcelino. Eles passaram a imaginar novas formas de ser irmão. Como a luz do ama-
nhecer afastou os medos, todos esses Maristas começaram a se descrever como parte 
de uma única corrente de vida a partir da rocha de sua fundação. Tornaram-se mais 
conscientes de que essa corrente fluía por todo o mundo, não apenas nos vales de sua 
própria Província ou Região. Quanto mais avançava a aurora, mais se dissipavam seus 
temores e crescia sua confiança mútua. Começaram então a ver o horizonte de forma 
diferente. Era muito mais luminoso do que aparecia em sua pequena imaginação.

Para seus irmãos, o Irmão Emili descreveu o que a luz do amanhecer lhe estava 
sugerindo:

O alvorecer se aproxima, e percebemos alguns sinais do novo dia. Durante a 
Conferência Geral, nós participantes tentamos identificar alguns desses sinais do 

1299  Cf. Conferência do Irmão Emili para o Colóquio sobre Formação, setembro de 2015, Notre 
Dame de l’Hermitage, França.
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futuro. Um deles, que em minha opinião marcará de maneira fundamental o novo 
centenário, é a emergência do laicato marista. Trata-se de um grande presente do 
Espírito Santo que, tenho certeza, saberemos aceitar com carinho. Por outro lado, 
creio que outras importantíssimas tendências para o futuro serão os apelos da 
periferia e a atenção à dimensão mística de nossas vidas.1300

Mas nem tudo estava ainda revelado. Não estava claro o que o colapso no 
números de irmãos em muitas Províncias e o desaparecimento das próprias Pro-
víncias poderia significar. Onde estavam as estruturas e os recursos para construir 
o futuro? Como lidar com a fragilidade que enfrentavam? Quem seriam os guias 
do caminho? Como os leigos poderiam levar adiante sozinhos o projeto de Mar-
celino em algumas partes do mundo? Poderia haver também religiosas e padres na 
família, como no plano original? O que aconteceria nos lugares onde as pessoas 
estavam observando mais o crepúsculo de ontem, em lugar de se voltar-se para 
ver o que estava vindo à luz na outra direção? Qual seria o lugar dos irmãos? 
Seriam mais itinerantes, mais internacionais e interculturais? Deveriam suas baga-
gens ser mais leves; “só uma tenda” seria suficiente para eles?

O Irmão Emili ofereceu uma palavra de cautela sobre a diferença entre otimis-
mo e esperança:

Pode ser que os dados objetivos ao nosso redor deixem pouco espaço para 
o otimismo. Resta-nos porém a esperança, aquela pequena esperança de que 
Péguy nos falava. Com ela, dando-nos a mão, colocamo-nos a caminho porque: 
esperança definitivamente não é o mesmo que otimismo. ‘Esperança não significa 
estar seguro de que tudo saia bem, mas ter a certeza de que algo faz sentido, não 
importa seu resultado’ (Václav Havel). Em outras palavras, não trabalhamos para 
que se cumpram nossas expectativas, mas porque simplesmente sentimos que 
cabe a nós agora fazer o que estamos fazendo e isso nos enche de esperança, pois 
sabemos que estamos nas mãos de Deus.

Como Maria, a tenda humilde do Verbo, podemos nos converter em pessoas 
de esperança, abertas à novidade do Espírito, que espreita escondido nas dobras 
da nossa história. Podemos chegar a ser sentinelas da manhã, como recomendava 
João Paulo II aos jovens. 1301

Sustentados e animados por essa esperança, haveria motivos, escreveu o Su-
perior Geral, para que os Maristas, ao entrar em seu terceiro século, “julguemos o 
passado com respeito e também com gratidão; o presente com paciência e cari-
dade; e o futuro com confiança.”1302

1300  Ibid. p. 6.
1301  Ibid. p. 8.
1302  Ibid.
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Não está registrada exatamente a que horas do dia 23 de julho de 1816 Mar-
celino Champagnat, Jean-Claude Colin e seus dez companheiros partiram do 
Seminário de Saint-Irénée, onde foram ordenados no dia anterior, mas é uma 
suposição razoável de que era perto do amanhecer. Era o auge do verão e eles 
precisaram atravessar a cidade e subir a íngreme colina de Fourvière antes da 
celebração da missa. Eles certamente queriam começar cedo. Além disso, tinham 
algo importante para fazer, algo que ardia dentro deles, um projeto que haviam 
discutido e planejado por um longo tempo. Podemos imaginar a batida de seus 
corações enquanto caminhavam rapidamente por Lyon, naquela manhã, os sons 
de suas botas nas ruas de pedra sugerindo um grupo com alguma intenção urgen-
te. Entremos por um momento nos sonhos que carregavam, seu senso de aventura 
e expectativa. Transbordavam de uma confiança impetuosa e de uma firme con-
vicção próprias dos jovens. Eles se sentiram chamados por Maria naquela manhã 
para fazer a sua obra. Sem dúvida, a luz anunciada de uma aurora nascente cau-
sava neles uma sensação de promessa e determinação. O amanhecer leva a isso.

A intuição que os impelia naquela manhã era de que seria como Maristas que 
eles poderiam de forma mais eficaz curar, reconciliar, incentivar, ensinar e levar a 
Boa Nova de Jesus às pessoas do seu tempo. A Igreja precisava deles como Maris-
tas. Esse era o nome que haviam escolhido. Continha tanto sua identidade quanto 
seu espírito. No meio deles, Marcelino alimentava o sonho de que seu projeto 
pudesse ser realizado entre crianças e jovens. Amanhecia em Lyon. Menos de seis 
meses depois, uma nova família da Igreja já tinha dado seus primeiros pequenos 
passos.

Assim como Maria esteve presente no dia de Pentecostes e em Fourvière, ela 
continua presente com os Maristas de hoje, como sua irmã na fé e sua Boa Mãe, 
como companheira e guia no caminho. Reunidos em torno dela, primeira discí-
pula, eles têm mantido a fé na aurora que são chamados a anunciar. Porque são 
semeadores de esperança, esses Maristas de Champagnat. Que a vida de Cristo 
possa nascer!
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