
 
 
 
 

CORAÇÕES CONECTADOS NA UNIDADE E NA MÍSTICA 
 

Mensagem do Ir. Emili Turú, Superior geral,  
aos jovens do 1º Congresso Nacional da Pastoral Juvenil Marista 

 
 
É uma grande alegria para mim, poder passar um tempo com vocês. Sei que é um momento muito 
importante para o Brasil Marista ter um grupo tão numeroso de jovens da PJM que se encontram e 
quero aproveitar este momento para partilhar com vocês duas ideias que surgiram, 
particularmente, a partir do lema deste congresso: “Corações Conectados”.  
 
CORAÇÕES DESEJOSOS DE UNIDADE 
O primeiro aspecto, e que acho muito interessante, é que no Instituto Marista, nos últimos anos, 
estamos falando de corações. Recordo-me na canonização de Champagnat, por exemplo, o lema 
era “Coração sem fronteiras”. No Ano Vocacional Marista, tínhamos como logo duas pessoas que 
formavam um coração. A Assembléia Internacional da Missão, com o lema: “Um coração, uma 
Missão”. Na América houve o encontro “Corações Solidários”. O Ir. Sean escreveu uma circular 
sobre “A Revolução do Coração”. Por fim, o lema do 21º Capítulo Geral: “Corações Novos para um 
Mundo Novo”.  
 
Por que falamos tanto de coração? Eu acredito que temos dois motivos para isso. O primeiro 
motivo é porque o coração, para a cultura ocidental, significa ternura, amor, afeto caloroso, 
unidade. Eu acredito que efetivamente existe um extraordinário desejo de unidade em todo o 
mundo. Há pouco tempo atrás (29/12/2009 a 02/01/2010) houve um encontro em Taizé1 (França). 
Em cada encontro é lida uma carta aos jovens, e neste ano foi lida a “Carta da China”. Nesta 
carta tem um parágrafo que diz o seguinte: “Mais além das grandes diferenças culturais que 
podem criar barreiras entre os continentes, todos os seres humanos formam uma só família: a 
nossa visita à China confirmou-nos esta convicção. Qualquer que seja a nossa cultura, a nossa 
idade ou a nossa história, temos em comum uma espera, uma sede de vida em plenitude”.  
 
É muito interessante quando a carta diz que todos os seres humanos formam uma só família. Há 
mais ou menos um ano, passou por Roma um jovem francês, que viajava pelo mundo de bicicleta. 
Seu destino era o Oriente. Há alguns dias terminou sua viagem pelo mundo com sua bicicleta. 
Atravessou 14 países, percorreu mais de 14 mil quilômetros pedalando sua bicicleta. Passou pela 
França, Itália, Grécia, Turquia e outros países, como: Azerbajão, Turquistão, Uzbequistão, China, 
Índia etc. Fiquei fascinado com a experiência desse jovem, que durante um ano viajou pelo 
mundo todo, sozinho, acompanhado apenas por sua bicicleta. Ele fez um Blog e nele relatou toda 
a sua experiência nessa viagem. Em um dos relatos ele diz: “Em todas as partes que passei, 
quanto mais isolado era o lugar, mais me sentia acolhido. Teve ocasiões em que no lugar onde 
me encontrava era possível montar a barraca. Mas muitos me convidavam a ficar em suas casas”. 
Estamos falando de países que enfrentam dificuldades. Contudo, as pessoas são simples, 

                                                           
1
 Comunidade ecumênica em Taizé, Borgonha, França. A vida na comunidade foca a oração e a meditação cristã. Jovens de todo o 

mundo visitam Taizé todas as semanas para participar na vida da comunidade. A comunidade de Taizé tornou-se um importante 
destino de peregrinação cristã com milhares de pessoas que a visitam cada ano, e grupos de até seis mil pessoas por semana, 
especialmente durante o verão. Os encontros de uma semana com jovens de várias nacionalidades (para jovens dos 17 aos 30 anos 
de idade) são uma prioridade da comunidade. 
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acolhedoras, humanas. Ou seja, durante um ano, esse jovem fez uma experiência vivenciando o 
desejo mais profundo da humanidade, que é o desejo de que todos sejam uma só família. Sem 
saber muitos idiomas por onde passou, apenas com gestos, ele experimentou que nós somos de 
fato uma só família.  
 
Em dezembro passado, na Polônia, reuniram-se mais de 30 mil jovens convocados por Taizé. No 
ano anterior 50 mil reuniram-se em Milão, no norte da Itália. No fundo, poderíamos nos 
perguntar: porque estamos nos encontrando agora? Porque no fundo temos em nosso interior uma 
profunda sede de unidade; de que a família humana seja, por fim, uma só família. Alguns de 
vocês fizeram uma longa viagem para chegar até aqui. Estão dormindo em condições um tanto 
simples, e, por que tudo isso? Porque no coração de cada um de vocês há essa sede de unidade, 
de construir uma só família. Eu acredito que vocês estão vivendo uma maravilhosa Betânia2. Como 
diz o livro da Mística da PJM: é um momento para sentarem-se juntos, escutar-se; partilhar, rezar 
juntos, cantar e voltar à vida cotidiana, como fazia Jesus.  
 
Hoje em nosso mundo, existem muitos jovens, que como vocês têm um profundo desejo de seguir 
Champagnat e de fazer um mundo melhor. E já que estou falando com jovens maristas, quero 
anunciar-lhes que para o ano de 2011, queremos realizar um Encontro Internacional de jovens 
maristas, coincidindo com a Jornada Mundial da Juventude, que será realizada em Madri, na 
Espanha. Nem todos poderão ir, mas queremos fazer um processo de preparação como se fez para 
a Assembleia Internacional da Missão Marista, realizada em Mendes, no Rio de Janeiro. Todos 
vocês serão convidados a participar desse processo, seguramente durante um ano, e no final 
enviar alguns representantes a este encontro internacional. Na proposta deste encontro, mais 
uma vez, se manifesta o desejo de unidade, de que outro mundo é possível e que, como jovens 
maristas, assim podemos contribuir para esse novo mundo.  
 
CORAÇÕES DESEJOSOS DE MÍSTICA 
O segundo aspecto que gostaria de salientar é que o coração não está relacionado apenas com 
estas questões citadas anteriormente, mas acredito também que quando falamos de coração 
estamos iniciando um processo de reflexão acerca daquilo que é o mais íntimo da pessoa humana, 
a espiritualidade, a que chamaríamos de mística. Recordem o que disse a respeito da carta de 
Taizé: “Qualquer que seja a nossa cultura, a nossa idade ou a nossa história, temos em comum 
uma espera, uma sede de vida em plenitude”. E isso é uma grande verdade. O mundo necessita 
uma alma, um espírito, um sentido. Isso é o que dizemos quando falamos de mística. Mística não 
é uma pessoa que está voando nas nuvens. Quando falamos de mística, estamos nos referindo 
àquilo que dá um sentido especial à vida, que lhe dá razão séria para viver. O que fazer então 
para viver a mística? Precisa estar rezando o dia todo? Estar com um rosário nas mãos?  
 
Há alguns dias atrás, estava lendo um livro para jovens, escrito pelo Cardeal Martini juntamente 
com Enzo Bianchi, um monge, fundador de uma Comunidade em Bose (Itália), no estilo da 
comunidade de Taizé, de espiritualidade ecumênica. Dirigindo-se aos jovens italianos reunidos em 
Bose ele disse: “Acredito que muitos se escandalizarão com aquilo que vou dizer, pois 
seguramente não é o que se esperaria de um monge, mas vocês têm que aprender a encontrar 
tempo durante o dia para pensar, porque na idade de vocês é muito mais importante pensar do 
que rezar. De fato, para quem pensa e crê, a fé o leva à oração. Aquele que não pensa não 
saberá rezar nunca de maneira autêntica, quem sabe no máximo poderá repassar suas sensações 
interiores ou fazer “fofocas” espirituais”.  
 

                                                           
2 Betânia era a cidade onde moravam os amigos de Jesus: Lázaro, Marta e Maria. Era nessa casa que Jesus passava 

momentos felizes com seus amigos. Betânia significa “Casa do Pobre”. Casa do Pobre, no sentido bíblico. Casa do 
homem que tem o coração aberto a Deus, aberto aos outros e às suas sedes, angústias, alegrias e aos seus desejos 
também.  



É muito interessante que um monge diga que para um jovem no mundo moderno, é mais 
importante pensar do que rezar, porque se não pensa, dificilmente vai rezar. O que fazer então 
para que em nossa vida, não vivamos apenas na superficialidade das coisas, mas encontrar 
momentos de solidão na minha vida, quem sabe momentos para pensar, de ler, escrever e 
provavelmente nos fazendo algumas perguntas essenciais: por que existo? o que quero fazer com 
minha vida? No fundo são as perguntas mais radicais e que cada um deveria se fazer, pelo menos 
uma vez na vida. Entendo perfeitamente quando o monge diz que é mais importante pensar do 
que rezar, pois muitas vezes na oração só se recitam palavras, e isso não nos ajuda a tomar 
resoluções e nem a superar as dificuldades perante a vida. Portanto, como lhes dizia, temos que 
pagar um preço para poder refletir. Temos que arranjar tempo para pensar, temos que buscar a 
solidão. Isso será uma forma de construir a mística, a espiritualidade.  
 
Portanto, estejam atentos a este lema: “corações conectados”. Hoje estamos tentando conectar 
nossos corações apesar de estarmos longe, a muitos quilômetros de distancia, pois temos desejos 
de que a família humana seja única, por que temos desejo de mística em nosso interior e de 
dedicar tempo para a reflexão.  
 
CORAÇÕES CONECTADOS PARA CONSTRUIR A IGREJA 
Finalmente diria conectados para quê? O que queremos fazer com a nossa vida? A quem queremos 
dedicar a nossa vida? A imagem que me vem à mente neste momento é Assis, cidade de São 
Francisco. São Francisco sentiu o chamado, fez uma experiência interior, e num momento de 
oração, escutou a voz de Deus que dizia para reconstruir a sua Igreja. Ele se colocou a reformar 
uma igreja em ruínas: São Damião. No entanto, tempos depois ele percebeu que não se tratava 
dessa igreja de pedras, mas deveria mudar radicalmente a sua vida. Foi chamado de louco, mas 
mudou a sua Igreja.  
 
Também teve um outro louco que construiu uma outra casa, construiu l’Hermitage. L’Hermitage 
é um poderoso símbolo de construção, de crer no futuro. Quando Champagnat construiu 
L’Hermitage foi chamado de louco. Mas Champagnat colocou sua fé em Maria e sabia que o 
Instituto Marista teria futuro. Hoje estamos reformando L’Hermitage, e eu próprio ouvi dizer a 
mesma coisa: vocês estão loucos. Na frança, onde a média de idade dos irmãos é mais de 70 anos, 
por que estão reconstruindo isso? Outros, porém, estão louvando essa iniciativa, dizendo que o 
que estamos fazendo recorda Champagnat. 
 
No último Capitulo Geral ficou muito claro o convite recebido de Deus. “Vocês maristas estão 
chamados a ser o rosto mariano da Igreja”. E hoje, aqui neste momento, eu diria que todos nós, 
irmãos, leigos e jovens, somos convidados por este mesmo Deus que nos ama, que ama cada um 
de vocês, a sermos, com os corações conectados, esse rosto mariano da igreja.  
 
Muito obrigado. 
 
 

Ir. Emili Turú 
Superior Geral do Instituto dos Irmãos Maristas. 

Mensagem via web conferência dirigida no dia 26 de janeiro de 2010  
aos participantes do 1º Congresso Nacional da Pastoral Juvenil Marista,  

realizado no Colégio Marista Santa Maria, em Curitiba, Paraná. 
Transcrita por Ir. João Batista Pereira. 


