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Queridos maristas de Champagnat:
Na mensagem que gravei em vídeo para a festa de 6 de junho passado, anunciei 

três anos de preparação para celebrar o bicentenário marista. Cada um é marcado 
por um ícone que nos recorda não apenas um acontecimento histórico, mas 
igualmente uma dimensão fundamental de nossa vida:

Uma tenda é 
suficiente 

como refúgio 
das tempestades, 

e Deus retorne 
errante 

a caminhar pelas 
ruas 

e a cantar 
convosco 

os salmos do 
deserto.

Giovanni Vannucci

2014|2015
Montagne

2015|2016
Fourvière

2016|2017
La Valla

Pretendo dedicar uma carta a cada um destes temas à medida que avançamos 
rumo a 2017. Nesta que lhes envio agora, apresento uma reflexão sobre o tema 
geral do bicentenário: Um novo começo. 

200 anos de relatos maristas
Em seus 200 anos de existência, o Instituto Marista acompanhou o modo como 

as várias gerações foram passando o bastão, uma após outra, narrando de maneira 
quase imperceptível as histórias que continham o essencial de sua vida e missão. 
Desde a humilde casa de La Valla os relatos se propagaram por todo o mundo, 
contados em mil diferentes línguas nos mais variados contextos. 
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Pensando na história contada pelo rabino Rizhyn sobre as três diferentes 
gerações, ocorreu-me fazer um paralelismo com o Instituto marista. Também nós 
podemos falar de três grandes gerações, cada uma correspondente a um ciclo de 
nossa história.

No judaísmo, há uma corrente mística denominada hassidismo, cujos membros 
contam, de geração em geração, histórias sobre seus líderes, sobre o que tinham 
visto e ouvido como testemunhas privilegiadas. Segundo eles, os termos utilizados 
para descrever essas experiências são mais do que palavras: transmitem às 
seguintes gerações com tal realismo o que ocorreu que essas mesmas palavras 
se convertem em acontecimentos. Por exemplo, se um milagre é explicado, este 
adquire um novo poder. A força ativada naquele momento volta a se propagar por 
meio das palavras vivas e continua ativa, mesmo depois de muitas gerações.

Maristas 
de todas as 

gerações 
dedicaram o 
melhor de si 
para manter 
viva a chama 

do carisma de 
Champagnat... 

Seus relatos 
e suas vidas 

ardorosas 
contagiaram 
outros, que 
por sua vez 

transmitiram 
à geração 

seguinte...

Também nós 
podemos falar de 
três grandes 
gerações, 
cada uma 
correspondente a 
um ciclo de nossa 
história.

Um rabino, cujo avô foi discípulo de Baal Shem, fundador do hassidismo, foi 
convidado a narrar uma história. Uma história – disse – precisa ser contada 
de tal maneira que seja uma ajuda por si mesma. E explicou: Meu avô era 
manco. Uma vez lhe pediram para contar uma história sobre seu mestre, e 
ele descreveu como o santo Baal Shem costumava pular e bailar enquanto 
rezava.  Meu avô se colocou de pé – continuou – e, transportado por suas 
próprias palavras, começou a saltar e a dançar como fazia seu mestre. E desde 
esse instante curou para sempre sua deficiência. É assim que se deve contar 
histórias. 

Até hoje, maristas de todas as gerações dedicaram o melhor de si para manter 
viva a chama do carisma de Champagnat, dom para a Igreja e para o mundo. Eles 
nos legaram um patrimônio constituído de valores, de espírito, de formas de vida, 
de tradição. Entregaram a nós uma história, nossa própria história, o relato das 
experiências que viveram e marcaram a fogo o coração. Seus relatos e suas vidas 
ardorosas contagiaram outros, que por sua vez transmitiram à geração seguinte...

Um bom exemplo disso é a seguinte história hassídica. O rabino de Rizhyn disse: 

Certo dia, o santo Baal Shem Tov queria salvar a vida de um rapaz enfermo 
que ele muito apreciava. Mandou fazer uma vela de cera virgem, levou-a 
ao bosque, colocou-a em uma árvore e a acendeu. Em seguida recitou uma 
longa oração. A vela ardeu durante a noite toda. Ao amanhecer o rapaz 
estava curado. Meu avô, o Grande Maggid, discípulo de Baal Shem, quando 
quis obter cura semelhante, esqueceu o significado secreto das palavras 
nas quais tinha de se concentrar. Fez, então, o mesmo que seu mestre, e 
invocou seu nome. E seus esforços tiveram êxito. Quando o rabino Moshe 
Leib, discípulo de um discípulo do Gande Maggid, quis obter outra cura 
parecida, disse: ‘Nós não temos sequer o poder de fazer como eles fizeram. 
No entanto, contarei a história de como se fez, e Deus ajudará’. E novamente 
seus esforços foram recompensados.
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Três gerações em busca: o Instituto 
como uma tenda

Hoje, próximos da celebração do bicentenário de nossa fundação, vivemos tempos 
conturbados e, para alguns, também bastante confusos. Muitos gostariam que, após 
tão longa caminhada, tudo fosse mais claro e evidente, ao invés de nos sentir outra 
vez tateando em busca de um caminho a seguir.

Refletindo sobre a história do Instituto, tenho a impressão de que, embora 
continuemos a ter clareza de quem são os destinatários de nossa missão (crianças 
e jovens), o nosso modo de agir e a estrutura da própria instituição foram se 
transformando conforme as circunstâncias. Isso acabou provocando desconforto 
a quem desejava segurança e definições permanentes, mas nos deu agilidade e 
flexibilidade para levar adiante nossa missão da maneira mais adequada a cada 
momento histórico. 

Mons. Tonino Bello, que sonhava com uma Igreja de avental, imagem que se tornou 
muito popular entre nós nestes últimos anos, sonhava também com uma Igreja como 
tenda:

o nosso modo 
de agir e a 
estrutura 
da própria 
instituição 
foram se 
transfor-
mando 
conforme as 
circunstâncias. 

Durante boa 
parte desse 
século, os 

Irmãos trataram 
de encontrar 
sua própria 
identidade 

no interior da 
Igreja.

‘A Igreja deve se parecer com uma pedra imóvel ou 
com uma tenda que pode ser desarmada ao nascer do 
sol quando o viajante se põe a caminho para enfrentar 
uma nova viagem? ... A tenda ajuda a compreender 
que a Igreja é uma instituição transitória que apenas 
anuncia a Jesus Cristo; não se coloca ela mesma no 
centro e não assume aquele eclesiocentrismo da visão 
cristã, mas o Cristocentrismo. Jesus está no centro, e 
a Igreja aponta para Jesus. A Igreja está em marcha, a 
Igreja caminha com a humanidade, a Igreja não deve 
deitar raízes e se agarrar à terra para se firmar, como 
concha na pedra... A Igreja deve ser móvel, e a tenda 
talvez evoque melhor essa dimensão itinerante da 
Igreja...’.

Primeira geração
Seguindo com a imagem das três gerações, vamos observar a primeira delas, 

referente aos primeiros 100 anos.

Talvez tenhamos a impressão de uniformidade e calma ao contemplar esse 
período de nossa história, mas a verdade é que foi bastante agitado. Durante boa 
parte desse século, os Irmãos trataram de encontrar sua própria identidade no 
interior da Igreja. Constatamos, então, que ocorreu uma evolução, de um grupo 
apostólico para uma associação, e em seguida para uma congregação. De fato, 
sabe-se que os religiosos de votos simples, como é o caso dos Irmãos, não foram 
reconhecidos pela Igreja como religiosos até o início do século XX. Além disso, 
durante boa parte desse período inicial, havia dúvidas sobre o lugar que os Irmãos 
ocupavam na Sociedade de Maria, de um lado considerando-os membros de pleno 
direito dessa Sociedade e de outro uma congregação totalmente autônoma. 
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O Ir. Basílio, Superior 
geral, lançou 

um convite para 
uma conversão 

institucional (1971). 
Depois dele, outros 
Superiores Gerais 
conclamaram para 

a refundação e a 
reestruturação.

Por que nos 
surpreender se 
agora nos pedem 
novamente  para 
recomeçar?

Expansão, 
Reestrutu- 
ração e 
refundação

Segunda geração
Se fundação e estruturação são palavras que serviriam para qualificar a geração do 

primeiro século de nossa história, expansão, reestruturação e refundação são palavras 
da segunda geração, a do século XX. 

Esse século teve início sob o estigma da secularização. Já em 1903, o 
governo francês impôs uma alternativa ao Instituto: dissolução ou exílio. Nessas 
circunstâncias ressurgiu uma discussão semelhante à das origens: ‘Devemos ser 
uma congregação religiosa dedicada ao ensino ou uma sociedade apostólica com 
configurações mais ou menos definidas?’. 

Em consequência das leis que impunham a secularização na França, o governo do 
Instituto decidiu enviar um grande contingente de Irmãos para outros países. Isso 
implicou enorme expansão internacional do Instituto. Foram então introduzidas 
novas formas de governo e de descentralização, ocorrendo os primeiros movimentos 
de adaptação às realidades dos novos países onde o Instituto se estabelecera.

A palavra secularização, no entanto, empregada em seu sentido mais amplo, 
poderia resumir por si mesma toda a história do século XX, pois em quase todas as 
partes da congregação enfrentava-se a secularização, assim como um secularismo 
multiforme e permanente. A questão de fundo era como se adaptar a um mundo em 
processo rápido de secularização sem perder o essencial de nosso espírito.

Esse questionamento ganhou força na segunda metade do século XX com a 
celebração do Concílio Vaticano II. Nossa identidade no interior da Igreja foi de 
novo questionada, e isso se agravou com o grande número de saídas de Irmãos 
do Instituto. O Ir. Basílio, Superior geral, lançou um convite para uma conversão 
institucional (1971). Depois dele, outros Superiores Gerais conclamaram para 
a refundação e a reestruturação. Certo é que, em pouco tempo, o Instituto 
experimentou mudanças profundas, em fidelidade ao apelo da Igreja para retornar 
às fontes e ao aggiornamento (renovação).

Foram anos de destruição e de reconstrução, muito bem expressas por nossa casa 
de l’Hermitage, profundamente restaurada durante esse período.

Terceira geração
No início do terceiro centenário mencionávamos o desejo de um novo começo 

para o Instituto. Entretanto, não foi isso que vivemos repetidamente nos séculos 
anteriores, em busca quase contínua, tratando de nos adaptar às necessidades de 
cada momento? Por que nos surpreender se agora nos pedem novamente para 
recomeçar?

O futuro tem um coração de tenda: assim Ermes Ronchi intitula um de seus livros. 
Não conhecemos por completo o caminho que orientará nossos passos, mas nos 
alegramos por ele e seguimos animados pelo Espírito e pela promessa do Senhor, 
montando e desarmando nossa tenda sempre que necessário.  Ao estilo de Maria, 
peregrina da fé, queremos nos instalar no provisório, no concreto, e ir avançando 



Carta do
Superior

Geral

5

um novo começo
maristas 2017

junto com os outros, discernindo os chamados do Espírito. Não gostamos apenas 
de imaginar a Igreja como uma tenda, mas de aceitar com alegria morar nela, com 
tudo o que isso significa de provisório, de temporário, de adaptação, de viver na 
intempérie, porém também de acolhida, de relacionamento...

As circunstâncias vividas pela Igreja universal nos últimos 50 anos nos fazem 
pressentir que também nos encontramos, como Instituto, em um período de novo 
começo, de maneira semelhante a outros vividos no passado. 

Assim reconheceu a Conferência Geral de setembro de 2013, convocada sob o 
lema: Despertar a aurora – Profetas e místicos para nosso tempo. Estamos no limiar 
de um novo tempo, que exige criatividade, imaginação, inovação. A primeira parte 
do lema, despertar a aurora, indica uma atitude ativa, de compromisso frente aos 
grandes desafios que os últimos Capítulos Gerais propuseram  e que se poderia  
agrupar em torno das palavras profecia e mística. Trata-se de  ‘forçar a aurora a 
nascer, acreditando nela’, como gostava de repetir o Ir. Basilio Rueda, citando o poeta 
francês Rostand.

Não gostamos 
apenas de imaginar 
a Igreja como uma 

tenda, mas de 
aceitar com alegria 

morar nela.

Guarda, que resta da noite? 

Guarda, que resta da noite?

O guarda responde: 

A manhã vem chegando, mas ainda é noite. 

Se quereis perguntar, perguntai! 

Vinde de novo!

Isaías 21:11-12

O alvorecer se aproxima, e percebemos alguns sinais do novo dia. Durante a Conferência Geral, nós 
participantes tentamos identificar alguns desses sinais do 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.

http://www.bibliaonline.com.br/acf/is/21/11-12
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Como você 
se sente em 

relação à 
celebração do 
bicentenário 

marista? Como 
se situa diante 

dos desafios 
que somos 

chamados a 
enfrentar? 

Não podemos 
fazer o que 

fizeram nossos 
antepassados, 

e talvez não 
devamos fazê-lo, 
mas contaremos a 
história de como 

aconteceu, e Deus 
ajudará.

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.

Como disse anteriormente, desenvolverei esses elementos nas três cartas que 
penso escrever como preparação ao bicentenário.  

Voltando à história do rabino Rizhyn, narrada acima, também nós, os da terceira 
geração desse relato, dizemos que não podemos fazer o que fizeram nossos 
antepassados, e talvez não devamos fazê-lo, mas contaremos a história de como 
aconteceu, e Deus ajudará.

Recebemos com respeito o patrimônio dos séculos de história, e nos sentimos 
chamados a enriquecê-lo com nossa própria contribuição, como herdeiros de 
Champagnat no século XXI, confiantes na providência de Deus e em Maria, que 
sempre fez tudo entre nós.

Esperança versus otimismo:
Tantum aurora est

Como você se sente em relação à celebração do bicentenário marista? Como 
se situa diante dos desafios que somos chamados a enfrentar? Não se sente 
cansado por já ter vivido 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?

Tenho a impressão de que, por várias razões, instalou-se certo pessimismo vital 
em alguns de nós. E isso certamente não ajuda absolutamente a viver serena e 
confiantemente o momento presente.

Todos conhecem o caráter otimista e alegre do Papa João XXIII. Ele mesmo 
agradece ao Senhor mais de uma vez em seu Diário da alma. Questão de 
temperamento, disse ele, mas também de confiança na providência amorosa de 
Deus. Sua convocação para o Concílio foi uma proclamação de fé no futuro, que 
rapidamente contagiou boa parte do Povo de Deus. E, de fato, a situação da Igreja ou 
da sociedade, há 52 anos, porventura apresentava mais razões de esperança do que 
hoje? Provavelmente qualquer um poderia encontrar então, como pode hoje, razões 
tanto para o desânimo como para a esperança, dependendo de onde concentra o 
olhar.

Gaudet Mater Ecclesia é um discurso conhecido de João XXIII, pronunciado 
na inauguração do Concílio Vaticano II no dia 11 de outubro de 1962. O texto 
foi completamente reformulado pelo Papa, segundo Mons. Loris Capovilla, seu 
secretário particular, a quem o Papa Francisco acaba de nomear Cardeal. Trata-
se, portanto, de um discurso que reflete bem o estado de ânimo do Papa João, 
as motivações que o impulsionaram a convocar o Concílio, e os objetivos que se 
propunha. Eis a seguir um fragmento que hoje assume plena atualidade:  
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Recordo-me bem que, no dia 2 de fevereiro de 2013, durante a celebração da 
Jornada da Vida Consagrada na Basílica de São Pedro, escutei de novo o convite 
a não dar ouvidos às profecias de calamidades, dessa vez na boca do Papa Bento, 
que apresentaria sua renúncia 10 dias depois. Ele nos convidava, de fato, a não 
prestar atenção aos profetas de calamidades que anunciam o fim da Vida Religiosa. 
Fiquei impressionado com suas palavras que, só depois, pude interpretar como uma 
despedida. 

Um pouco mais tarde foi eleito o Papa Francisco que, como sabemos, representa 
um sopro de ar fresco na Igreja e que, de maneira muito simples, contagiou de 
esperança milhares de pessoas, crentes e não crentes. 

Estou convencido de que temos razões para a esperança. Embora em nossa 
impaciência gostaríamos de já desfrutar da luz e do calor do meio dia, aceitamos 
com alegria poder participar pessoalmente de um momento histórico de parto. 
Assim se expressou o Papa João, de maneira até poética, no discurso já citado de 
inauguração do Concílio:

Estou convencido 
de que temos 

razões para 
a esperança. 

Embora em nossa 
impaciência 

gostaríamos de já 
desfrutar da luz e 
do calor do meio 

dia, aceitamos 
com alegria 

poder participar 
pessoalmente 

de um momento 
histórico de parto.

Mons. Loris Capovilla repete cada vez que o convidam a falar sobre o Papa João: É 
apenas a aurora! Tantum aurora est!, na expressão latina, que foi a língua usada pelo 
Papa naquele momento.

O Concílio, que agora começa, surge na Igreja como dia que promete 
a luz mais brilhante. Estamos apenas na aurora: mas já o primeiro 
anúncio do dia que nasce de tanta suavidade enche o nosso coração! 
Aqui tudo respira santidade, tudo leva a exultar!

No exercício cotidiano do nosso ministério pastoral ferem nossos ouvidos 
sugestões de pessoas, ardorosas sem dúvida no zelo, mas não dotadas de grande 
sentido de objetividade e discernimento. Nos tempos atuais, elas não veem 
senão prevaricações e ruínas; vão repetindo que a nossa época, em comparação 
com as passadas, foi piorando; e comportam-se como quem nada aprendeu 
da história, que é também mestra da vida, e como se no tempo dos Concílios 
Ecumênicos precedentes tudo fosse triunfo completo da doutrina e da moral 
cristãs, e da justa liberdade da Igreja. 

Mas parece-nos que devemos discordar desses profetas de calamidades, que 
anunciam acontecimentos sempre infaustos, como se estivesse iminente o fim do 
mundo. 

No presente momento histórico, a Providência está-nos levando para uma 
nova ordem de relações humanas, que, por obra dos homens e o mais das vezes 
para além do que eles esperam, se dirigem para o cumprimento de desígnios 
superiores e inesperados; e tudo, mesmo as adversidades humanas, dispõe para 
o bem maior da Igreja.
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Santa Maria,
tenda humilde do 

Verbo, 
movida somente pelo 

vento do Espírito.

Davide Maria Montagna

Tantum aurora est! O dia esperado está apenas começando. Anuncia a 
primavera da esperança, o salto à frente rumo a conquistas prodigiosas 
da fraternidade e da solidariedade, incluindo também o risco de traições, 
perigos e fracassos… 

Tendo aprendido com o Papa João, atrevo-me a sugerir a todos que 
julguemos o passado com respeito e também com gratidão; ao presente 
com paciência e caridade; e ao futuro com confiança.

Pode ser que os dados objetivos ao nosso redor deixem pouco espaço para o 
otimismo. Resta-nos, porém, a esperança, essa pequena esperança de que nos falava 
Péguy. 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 tem sentido, não importa seu 
resultado (Vaclav Havel). Em outras palavras, não trabalhamos para que se cumpram 
nossas expectativas, mas que fazemos porque sentimos que é o que compete a nós 
fazê-lo agora, e isso nos enche de esperança, pois sabemos que estamos nas mãos 
de Deus. 

Esperança não significa 
estar seguro de que 

tudo saia bem, mas ter a 
certeza de que algo tem 
sentido, não importa seu 

resultado .

Como Maria, tenda humilde do Verbo, 
podemos nos converter em pessoas de 
esperança, abertas à novidade do Espírito, 
que espreita oculto nas dobras de nossa 
história. Podemos chegar a ser sentinelas da 
manhã, como recomendava João Paulo II aos 
jovens.

Os dois filhos da esperança
Santo Agostinho dizia que a esperança tem dois filhos: a indignação e a coragem. 

Indignação ao ver como as coisas estão e coragem para não permitir que continuem 
assim. 

Nós nos indignamos quando nos sentimos impotentes ante a injustiça, a violência, 
o abuso do poder, a marginalização em que vivem milhões de crianças e jovens 
sem futuro… Entretanto sabemos bem que a indignação não basta para mudar essas 
realidades que não apreciamos. 
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Por isso Santo Agostinho fala do segundo filho: a coragem, palavra que deriva do 
latim cor, coração. Ter coragem significa ter coração. A primeira prova de coragem é, 
portanto, atrever-se a escutar o próprio coração e rebelar-se diante da impotência. 
Coragem é colocar o coração na frente, e não os cálculos racionais da mente ou os 
medos ancestrais.

Marcelino Champagnat se indignou frente à situação do jovem Montagne e de 
tantos outros como ele, porém soube transformar essa indignação em coragem, 
quase que imediatamente. De fato, colocou seu coração compassivo acima de todos 
os seus temores e falsas prudências, e graças a isso nós, maristas, existimos na 
Igreja.

Don Luigi Ciotti, sacerdote italiano muito comprometido socialmente e que luta 
contra as máfias, foi ameaçado publicamente de morte. Ele gosta de repetir:

Tenho certeza de que nosso fundador estaria de acordo com essa afirmação 
valente. 

Esperança, indignação, coragem. Preciosas atitudes para este tempo em que 
temos o privilégio de viver. Você se atreveria de fazer suas essas atitudes? Você se 
arriscaria, como Champagnat, por um novo começo? Que riscos concretos você se 
sente chamado a assumir?

Feliz caminho de preparação ao bicentenário marista. Que estes próximos três 
anos sejam para você, e para todos os maristas, tempo de graça e de fidelidade 
criativa ao Espírito de Deus.

Fraternalmente, 

Coragem é colocar 
o coração na 

frente, e não os 
cálculos racionais 

da mente ou os 
medos ancestrais.

 “Morre-se por excesso de prudência. 

É preciso se arriscar!” 

Você se 
arriscaria, 
como 
Champagnat, 
por um novo 
começo? 
Que riscos 
concretos 
você se sente 
chamado a 
assumir?
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