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Neste ano de 
2017 queremos 

entender melhor, 
pelas mãos de 

Maria, o que 
significa ser 

contemplativos  
na ação 

Queridos maristas de Champagnat, 

No dia 2 de janeiro de 2017 celebramos em todo o mundo, de um jeito muito 
familiar, os 200 anos de fundação do Instituto marista. As celebrações continuaram 
durante os meses seguintes e certamente ainda se prolongarão até o final de 2017.

O Conselho Geral decidiu viver esse acontecimento em três momentos especiais:

• No dia 2 de janeiro, que nos conecta ao passado, celebramos fazendo-
nos presentes nos diversos lugares do mundo marista, destacando a 
internacionalidade do Instituto e a atualidade de sua missão: estiveram 
presentes membros do Conselho Geral em  La Valla; em Nairóbi; em Luján 
(Argentina); em Sri Lanka; em Roma… Eu mesmo estive em Bangladesh 
inaugurando uma escola intercultural e inter-religiosa que atenderá, de modo 
especial, às filhas e filhos dos trabalhadores nas plantações de chá.  

• No dia 6 de junho, em Roma, queremos celebrar nosso presente em 
comunhão eclesial. Nesse dia apresentaremos os 3 volumes da História do 
Instituto, bem como uma exposição fotográfica sobre o Instituto hoje.

• No dia 8 de setembro, em Rionegro, Colômbia, na abertura do Capítulo Geral, 
contaremos com a representação de todas as províncias e distritos do mundo. 
Será uma ocasião magnífica para dar graças e pedir perdão, mas, sobretudo, 
para nos comprometer com o futuro.
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Completaremos, assim, os três anos de aprofundamento nas três dimensões 
fundamentais de nossa vida: no primeiro ano nos deixamos interpelar pelo 
jovem Montagne (missão), no ano passado refletimos sobre o sentido de Four-
vière, que nos convida a viver a revolução da ternura (comunidade); e neste ano 
de 2017 queremos entender melhor, pelas mãos de Maria, o que significa ser 
contemplativos na ação (dimensão mística).

A ‘Maison Champagnat’ em La Valla não é apenas a casa de Marcelino e dos 
primeiros irmãos, mas também a casa de Maria porque ali nasceu nossa família 
religiosa, que leva seu nome. É a casa das nossas origens. E, como tal, tem uma 
enorme força simbólica para todos os maristas de Champagnat. Sintetiza as di-
mensões que desenvolvemos durante esses últimos três anos:

A Maison 
Champagnat 
em La Valla não é 
apenas a casa de 
Marcelino e dos 

primeiros irmãos, 
mas também 
a casa de 

Maria 

• O andar mais alto nos recorda a comunidade apostólica, reunida no piso superior 
no dia de Pentecostes. Trata-se do espaço da missão: Ide e fazei discípulos por todo 
o mundo... Um lugar amplo, iluminado, aberto ao mundo. Ele nos recorda o ano 
Montagne e o apelo para ir rumo às fronteiras e às margens.

• No andar térreo se encontra a famosa mesa de nossas origens, que representa o 
símbolo da comunidade. Em torno a essa mesa sentaram-se o Pe. Champagnat e os 
primeiros irmãos. Hoje essa mesa está enriquecida com a presença não apenas de 
irmãos, mas também com leigas e leigos maristas, chamados a construir uma Igreja 
de rosto mariano. Esse foi o tema do segundo ano, o ano Fourvière: associados para a 
missão marista.

• No subsolo da casa há um pequeno espaço, ao qual se deve descer. Simboliza o 
espaço no qual cada um de nós é habitado pelo Mistério. É o espaço da interioridade, 
da dimensão mística de nossas vidas.

A casa de Champagnat, casa de Maria, converte-se para nós na casa da luz. Como sabemos, é 
assim que se denomina ‘farol’ (lighthouse) em inglês: um ponto de referência no meio da noite 
para navegar e poder chegar com êxito a um porto seguro. 

Nessa casa, nossos primeiros irmãos 
encheram de luz seus olhos e seu 
coração.  Deixaram-se invadir por uma 
luz que preencheu de sentido suas 
vidas e iluminou os caminhos de sua 
peregrinação vital. 

Hoje a casa de La Valla continua 
sendo a fonte luminosa que alimenta 
nossa espiritualidade.  Mostra-nos o 
caminho a seguir; indica uma rota que 
cada um de nós é convidado a tomar 
de um jeito único e original. Além 
disso, ao longo desse caminho, somos 
chamados a nos tornar casas de luz 
para os outros.



Carta do
Superior
   Geral

3

Quanto mais profunda e harmonicamente vivemos essas três dimensões, mais 
seremos transparências da luz que nos habita, como disse o Senhor:

Não somos da noite 
nem das trevas. Não 

durmamos, pois, 
como os demais, mas 
vigiemos, e sejamos 

lúcidos

Já é hora de despertarmos do sono; porque a nossa salvação está agora 
mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia 
é chegado. (13, 11-12).

Vós sois a luz do mundo; não se pode esconder uma cidade edificada 
sobre um monte; nem se acende a candeia e se coloca debaixo do 
alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim 
resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas 
boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus (Mt 5, 14-16).

Dando continuidade às minhas duas correspondências anteriores – Montagne: a 
dança da missão e Fourvière: a revolução da ternura – esta carta procura completar 
a reflexão já iniciada, detendo-nos, de modo especial, no apelo para que nos 
convertamos em homens e mulheres de Deus.

Elias: Deus está em um sutil murmúrio de silêncio

Se La Valla é a casa da luz, então nós somos chamados a ser filhos da luz e do 
dia. Não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas 
vigiemos, e sejamos lúcidos (1 Ts 5, 5-6).

Como disse muito bem o apóstolo Paulo, o primeiro aspecto ao qual devemos 
prestar atenção se quisermos levar a sério nossa vocação de buscadores de Deus é 
o convite para nos manter alertas e lúcidos ou, o que significa o mesmo, despertar.

Seguindo com esse simbolismo de luz/dia (despertar) e escuridão/noite (dormir), o 
autor da carta aos Romanos insiste: 

Também o papa Francisco usa com frequência essa imagem, convidando-nos a 
questionar: Minha vida está adormecida? (13 abril 2014).  E definia religiosos e 
religiosas como homens e mulheres que podem despertar o mundo (30 de no-
vembro de 2013).
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A imagem do despertar foi usada por grandes religiões como o 
budismo (Buda significa o desperto) ou pela antiga mitologia grega 
que, para representar Atenas, a deusa da sabedoria, usava a coruja 
(cujo nome técnico é Athene noctua ou Atenea nocturna) a qual, com 
os olhos sempre abertos, expressa o estado de vigília e de grande 
atenção, mesmo durante as horas da escuridão.    
    

Por que essa insistência em viver despertos, alertas e lúcidos, 
como pedia São Paulo?

Porque, como dizia Anthony de Mello, 

a grande tragédia da vida não é tanto o que sofremos, como o que perdemos. 
Os seres humanos nascem adormecidos, vivem adormecidos e morrem 
adormecidos... Jamais despertamos. E isso é justamente o que pretende a 
espiritualidade: despertar.

A julgar pelo constante pedido para viver despertos ao longo da história da 
humanidade, podemos dizer que a distração nos acompanha desde que existimos 
como seres humanos. Acredito, porém, que podemos afirmar, sem medo de errar, 
que neste século XXI trata-se já de uma autêntica epidemia. 

Em setembro de 2016, Andrew Sullivan publicou um artigo no New York Magazine 
intitulado Eu fui um ser humano, no qual explica sua própria experiência de viciado 
em Internet e como, após 15 anos de vida online ou virtual, decidiu optar pela vida 
real, submetendo-se a uma espécie de programa de desintoxicação. 

Esse artigo menciona um estudo realizado em 2015 nos Estados Unidos com 
jovens. Esses jovens usavam celulares em média 5 horas por dia, em 85 momentos 
diferentes. Como ocorre com a maioria das pessoas viciadas, não estavam 
conscientes de que passavam tanto tempo com seus celulares. Mas a verdade 
é que, conscientes ou não disso, uma nova tecnologia assumiu o controle de 
aproximadamente um terço das horas em que esses jovens estavam despertos.

A chegada do Smartphone mudou paulatinamente, quase sem nos dar conta, a 
maneira de agir da maioria de nós. Basta observar ao redor para comprovar quantas 
pessoas estão inclinadas sobre seu celular enquanto caminham, dirigem seus 
automóveis, brincam com seus filhos ou fazem uma pausa no restaurante. Tanto é 
verdade que em Bodengraven-Reewijk, um município holandês, foi tomada uma 
decisão bastante extrema: como as pessoas não vão parar de caminhar atentas 
ao telefone, foi incluída uma faixa de luzes LED muito brilhantes na calçada para 
orientar os que usam o telefone e, pela sua postura, também olham para o chão, que 
estão diante de um semáforo ou uma passagem para pedestres. 

Essa nova epidemia de distração é o ponto fraco específico de nossa 
civilização. E a ameaça não é tanto para nossas mentes, mesmo que estejam 

a distração nos 
acompanha desde que 
existimos como seres 

humanos. Acredito, 
porém, que podemos 

afirmar, sem medo 
de errar, que neste 
século XXI trata-se 
já de uma autêntica 

epidemia. 
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Em alguns encontros com jovens eu lhes fiz esta pergunta: Você vive ou apenas 
sobrevive?  Uma pergunta que me faço também a mim mesmo porque o perigo de 
viver adormecido ou de maneira superficial está sempre à espreita. Certamente 
muitos de nós nos lembramos do texto de Thoreau que ficou famoso graças ao filme 
Sociedade dos Poetas Mortos:  

mudando sob pressão. A ameaça é para nossas almas. E a essa altura, se 
o ruído não cessar, talvez cheguemos até a esquecer de que temos alma.

Andrew Sullivan

Em 2010, Nicholas G. Carr publicou um livro cuja tese de fundo está expressa 
em seu longo título: Superficiais: O que a Internet está fazendo com nossas mentes? 
No entanto, não só nossas mentes estão mudando. O filósofo Lipovetsky sustenta 
que vivemos a civilização do leve. Da tendência crescente de fazer os objetos 
tecnológicos cada vez mais leves (eu mesmo estou escrevendo em um computador 
que pesa menos de 800 gramas), passou-se a fazer do leve um valor, um ideal, um 
imperativo em múltiplas esferas: objetos, corpo, esporte, alimentação, arquitetura, 
design. Os objetos que usamos são cada vez mais leves... Será que também as 
pessoas estão ficando mais leves ou superficiais?

Evidentemente, não se trata de renunciar à tecnologia que nos oferece 
maravilhosos serviços, mas de tomar consciência de como nos relacionamos com 
essa nova tecnologia e em que medida nos está afetando e condicionando a viver 
permanentemente distraídos. A tomada de consciência é apenas um primeiro passo; 
o mais importante, é claro, é tomar as medidas necessárias para que possamos 
chegar a ter uma vida em plenitude.

Você vive 
ou apenas 
sobrevive?

Os objetos que 
usamos são cada vez 

mais leves... 
Será que também 
as pessoas estão 

ficando mais leves ou 
superficiais?

Fui aos bosques porque queria viver a consciência, queria viver profundamente 
e extrair toda a essência da vida; deixar de lado tudo o que não fosse vida para 
não descobrir, no momento da morte, que não havia vivido. 

Bronnie Ware, especialista em cuidados paliativos e doentes terminais, reuniu em 
seu livro Os Cinco Arrependimentos de Pacientes Terminais as confissões honestas e 
francas de pessoas em seus leitos de morte, o que teriam gostado de fazer ou não 
fazer: 

Encontrei uma grande lista de arrependimentos, mas no livro tratei de destacar 
os cinco mais comuns. E o principal arrependimento de muitas pessoas é “quem 
me dera ter tido a coragem de viver a vida que realmente queria e não a que os 
outros esperavam de mim”.
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Como já dissemos, São Paulo nos convida a despertar de nossa inconsciência para  

nos deixar iluminar por Cristo e assim viver em plenitude, e não como mortos em vida:

O mesmo Senhor, de fato, nos recorda que ele veio não apenas para que tenhamos 
vida, mas vida em abundância (Jo 10, 10). Em vez disso, com muita frequência, 
ouvimos à nossa volta os gritos de muitas pessoas que sentem que vivem 
rapidamente e de uma maneira tresloucada, sem dar tempo para considerar o que é 
realmente importante, em uma espécie de esquizofrenia existencial. Isso é viver? 

Desperta, ó tu que dormes,  
levanta-te dentre os mortos  
e Cristo resplandecerá sobre ti.  
(Ef 5, 14)

Uma parte do problema, Mitch, é a pressa que todo mundo tem, disse Morrie. 
As pessoas não encontraram sentido em suas vidas, por isso a vivem buscando. 
Pensam no próximo carro, na próxima casa, no próximo trabalho. E depois 
descobrem que essas coisas também estão vazias, e continuam correndo.

Mitch Albom: Terça-feira com meu velho professor

O episódio bíblico de Elias no monte Horeb pode iluminar nossa busca interior 
pela plenitude. O capítulo 19 do 1º Livro dos Reis nos diz que Elias vivia um 
momento de profundo medo e desorientação pessoal. Tanto assim que desejou 
morrer. E no mais profundo de seu desespero sentiu o chamado do Senhor para 
continuar procurando, colocara-se a caminho, e assim ele fez, durante 40 dias, 
até chegar ao monte Horeb, o monte de Deus. Sai e apresenta-te diante de mim na 
montanha, porque estou a ponto de passar por ali, disse o Senhor. O relato continuou 
dizendo que a voz de Deus não se manifesta nem no vento impetuoso, nem no 
terremoto, nem na fogueira, mas em um sutil murmúrio de silêncio.

O Cardeal Martini, comentando essa passagem, dizia: 

O silêncio abre o coração e a mente à escuta do que é essencial e verdadeiro... 
Hoje é necessário que qualquer pessoa que ocupe uma responsabilidade 
pública tenha em sua jornada momentos de silêncio prolongado. Tanto mais 
prolongados, quanto maiores forem suas responsabilidades.

Sai e 
apresenta-te 
diante de mim na 

montanha, porque 
estou a ponto 

de passar por ali
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Elias pode ser o símbolo de todos nós, buscadores 
de paz e de sentido para nossas vidas. Buscadores de 
Deus. De Elias aprendemos que Deus é encontrado no 
silêncio interior, algo difícil de viver tanto nos tempos 
do profeta como em nossos dias. 

Na Itália existe a Madonna del silenzio, um ícone 
de Maria representada com um dedo sobre a boca, 
convidando ao silêncio, enquanto com a outra mão nos 
abençoa e anima a entrar em nós mesmos para nos 
deixar encontrar pelo Espírito de Deus que nos habita.

O Papa Francisco recebeu em maio de 2015 uma 
cópia desse ícone, que foi colocado na entrada do 
Palácio Apostólico do Vaticano. Que todos os que 
entrarem nesse Palácio possam sempre ter as palavras 
justas, pediu o Papa durante a bênção do ícone. 
Calar para poder escutar. Escutar para poder falar 
adequadamente.

Santa Maria, mulher do silêncio,  
conduz-nos às fontes da paz.  
Livra-nos do excesso de palavras.  
Das nossas, antes de tudo.  
Mas também daquelas dos outros. 
Filhos do ruído, 
cremos que podemos esconder 
a insegurança  que nos atormenta 
confiando-nos ao vanilóquio de nosso interminável discurso: 
faz-nos compreender que 
apenas quando nos calarmos 
Deus poderá falar. 
... 
Preserva-nos da volúpia mórbida das notícias, 
que nos torna surdos à “boa notícia”. 
Faz-nos operadores daquela ecologia acústica 
que  nos devolve o gosto da contemplação 
mesmo no torvelinho das metrópoles. 
Convence-nos de que  
só no silêncio  amadurecem as grandes coisas da vida: 
a conversão, o amor, o sacrifício, a morte.

Don Tonino Bello
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Introduzir silêncio em nossa vida cotidiana é uma condição básica para nos 
humanizar e dar qualidade e profundidade a nossas vidas. Sem silêncio, é muito 
fácil que gastemos nosso tempo em trivialidades; que sejamos arrastados pelas 
circunstâncias da vida ou que tomemos decisões de maneira irreflexiva. Sem 
silêncio, como é possível ocorrer um encontro autêntico com os outros ou com o 
Deus vivo?

Tudo o que há de grande no mundo está salpicado de silêncio: o 
nascimento do amor, a descida da graça, a linfa ascendente, a luz do 
amanhecer que atravessa as persianas fechadas nas casas dos homens... 

Jules Supervielle

É certamente um primeiro passo em nosso caminho para o interior, do qual não se 
pode prescindir. O livro da sabedoria expressa isso maravilhosamente, de maneira 
poética: Quando um tranquilo silêncio envolvia todas as coisas e a noite chegava ao 
meio de seu curso, a tua palavra onipotente, vinda do alto do céu, baixou do seu trono 
real (18, 14).

Colocar Deus fora de nós é algo habitual para muitos crentes. Quando mencionam 
Deus, muitas pessoas apontam para cima: Deus está nos céus, longe e fora, distante 
e externo de nós. Essa imagem é muito negativa, pois coloca Deus fora do mundo, 
externamente aos seres humanos; distante deles, como observador, vigilante e 
policial do mundo. 

Essa imagem implica também graves consequências para a relação com Deus. Se 
ele permanece fora e longe de nós, entramos então em contato com ele apenas de 
vez em quando, por meio das pessoas, lugares, coisas, ritos, orações que apresentam 
um caráter sagrado. Deus, no entanto, está e aparece distante. Será uma oração que 
procura se fazer ouvir. 

Consequentemente, a relação com Deus será aquela de quem vai fazer uma visita 
importante. Vou falar com Deus. E, frequentemente, no templo, nos sacramentos, 
na visita ao Santíssimo. Nesse momento me lembro de Deus e me encontro com ele. 
No resto do tempo de minha existência, Deus corre o perigo de permanecer fora, 
exterior à minha vida.

Jacó: o Senhor está aqui, e eu não sabia

Colocar Deus fora de 
nós é algo habitual 

para muitos crentes. 
Quando mencionam 

Deus, muitas pessoas 
apontam para cima: 
Deus está nos céus, 

longe e fora, distante 
e externo de nós. 

Essa imagem é muito 
negativa, pois coloca 
Deus fora do mundo
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No final do ano 2016 tive a oportunidade de 
visitar o Mosteiro de Leire (Navarra, Espanha). 
Gostei principalmente de sua cripta, que remonta 
ao século XI. Como em outras igrejas românicas, 
observando a posição das diversas colunas e arcos, 
sente-se que a orientação de todo o complexo 
arquitetônico surge ao redor de um centro preciso: 
o ponto que conecta a terra com o céu, o axis mundi 
ou eixo do mundo, como o denominavam os antigos 
e como ainda o chamam os historiadores das 
religiões. 

O Deus que está 
dentro e não fora, 
que abrange toda 

realidade e todo ser, 
que nos abraça por 
dentro e por fora, 

nós o denominamos 
Espírito Santo.

Deus é presença 

Santa Tereza dizia que somos um castelo habitado. E é exatamente isso que 
dizia São João: que somos sua morada. Se Deus não está fora, mas dentro de nós e 
abraçando e impregnando amorosamente toda a realidade, a oração muda muito. 
Não se trata mais de falar com Alguém lá fora, longe, mas de me abrir, estar atento e 
escutar. Ou, simplesmente, estar com essa Presença que me habita. 

Por meio de uma linguagem simbólica e religiosa, os fieis eram convidados a 
encontrar o centro divino em si mesmos, não em conceitos e teorias, mas na vida: o 
centro vivo do próprio ser, que configura o que realmente somos, de verdade.

O evangelista João, no famoso discurso de despedida de Jesus (14,17), 
recorda que Ele não nos deixará sós, mas nos dará um protetor, um defensor, um 
acompanhante permanente: o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, 
porque não o vê nem o conhece. E continua com uma afirmação grandiosa e 
surpreendente: mas vós o conheceis, porque habita convosco, e estará em vós. 

O Deus que está dentro e não fora, que abrange toda realidade e todo ser, que 
nos abraça por dentro e por fora, nós o denominamos Espírito Santo. Nunca estamos 
longe nem fora, mas sempre diante dele, nele e com ele.

No entanto, devemos recordar que toda linguagem sobre Deus é sempre 
insuficiente, e por isso usamos metáforas. Quando dizemos que Deus está dentro e 
não fora, queremos evitar que se perceba Deus como distante, mas não queremos, 
de modo algum, prendê-lo na subjetividade ou interioridade. Santo Agostinho dizia 
que a presença de Deus era mais íntima do que nossa própria intimidade. Porém, 
ao mesmo tempo, ressaltava que não podemos, de modo algum, apropriar-nos de 
Deus ou aprisioná-lo em nós. E por isso acrescentou que Deus era superior ou mais 
transcendente do que tudo o que possuo.
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Fazer silêncio e escutar é, portanto, primordial. Trata-se de cultivar a atenção, 
que é o contrário da distração. São João da Cruz e Simone Weil falavam da atenção 
amorosa. Quem está amorosamente atento ao presente, torna possível o encontro 
com o mistério da vida, o encontro com Deus: Em verdade, ele não está longe de 
nenhum de nós, porque nele vivemos, e nos movemos, e existimos (Atos 17: 27 - 28).

Um conceito semelhante foi transmitido pela tradição rabínica com a palavra 
shekînâh, do hebraico, que faz referência à presença de Deus e sua proximidade 
de seu povo.  Pois bem, se vivemos na shekînâh de Deus, se Ele está presente no 
aqui e agora, não precisamos buscá-lo em nenhuma outra parte. Como dizia Santo 
Agostinho, falando de sua própria experiência: Eis que estavas dentro de mim e eu 
fora, e por fora eu te buscava... Tu estavas comigo, mas eu não estava contigo...

Etty Hillesum, assassinada em 1943, em seus 29 anos, em Auschwitz, dizia: 

Dentro de mim há uma fonte muito profunda. E nessa fonte está Deus. Às vezes 
consigo chegar até ela; com frequência está coberta de pedras e de areia: Deus 
então está sepultado. É necessário, portanto, desenterrá-lo de novo. Eu imagino 
que algumas pessoas rezam de olhos dirigidos ao céu: buscam Deus fora delas. Há 
outras que inclinam a cabeça profundamente, ocultando-a entre suas mãos. Creio 
que buscam Deus dentro de si.

O silêncio é aquele espaço onde Deus já não é invocado, mas está presente.

Giovanni Vannuci

O Padre Champagnat, segundo os testemunhos de nossos primeiros irmãos, vivia 
submerso na presença de Deus. Era um tema muito querido por ele, pois aparece 
ao longo de toda a sua vida, desde suas resoluções pessoais quando era seminarista, 
até seu Testamento Espiritual pouco antes de morrer. E falava frequentemente desse 
tema em suas cartas, em suas conversas com os irmãos e em seus sermões. Talvez 
me pergunteis por que insisto tanto nesse tema – dizia em uma conversa. É porque 
constitui a base da vida espiritual.

Sua profunda atenção à presença de Deus, que tanto impressionou quem 
conheceu o Padre Marcelino, permitia manter-se recolhido e unido a Deus tanto nas 
ruas de Paris como nos bosques de l’Hermitage. 

De acordo com esse jeito simples de se colocar com confiança nas mãos de Deus, 
nosso fundador ensinou a seus irmãos a orar sem palavras, contemplando, tal como 
podemos ler nas biografias dos irmãos João Pedro, Luís, Doroteo...

Pela mão do Pe. Champagnat, também nós, em meio a um mundo cheio de barulho 

Ele está presente 
no aqui e 

agora, não 
precisamos buscá-lo 
em nenhuma outra 

parte

O Padre Champagnat, 
segundo os 

testemunhos de 
nossos primeiros 

irmãos, vivia 
submerso na presença 

de Deus.
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e distrações, somos convidados a potencializar a oração contemplativa, centrando 
nossa atenção no Deus que nos habita. 

Na tradição cristã podemos encontrar diversas maneiras de praticar a oração 
contemplativa, embora a atenção tenha um papel decisivo em todas. As três mais 
importantes são: a oração baseada em uma atenção focalizada; a oração baseada em 
uma tomada de consciência muito aberta; e a oração em movimento. Em todas elas 
significa abrir-se para um estado de consciência mais amplo, mediante práticas que 
ajudem a tirar o foco de atenção em si mesmo. 

Os Padres e Madres do deserto (monges, ermitãos e anacoretas que no século 
IV, depois da paz de Constantino, abandonaram as cidades do império romano 
para viver na solidão dos desertos da Síria e do Egito) ressaltavam claramente a 
importância da oração baseada em focalizar a atenção em um ponto: a repetição de 
uma frase ou fórmula, como a denominava Juan Casiano. Entretanto, nos escritos 
de Evagrio Póntico, professor de Casiano, encontramos não apenas essa primeira 
maneira de orar, mas também a segunda, a que convida a tomar consciência das 
próprias sensações, sentimentos, pensamentos, desejos e ações, e a relação 
entre eles.  Recomenda viver profundamente o momento presente, tornando-se 
consciente de cada aspecto do próprio ser. Este segundo tipo de orações é hoje 
em dia conhecido como atenção plena (mindfulness), mas era já uma parte muito 
importante dos ensinos de Evagrio, como um ingrediente essencial no caminho que 
conduz à transformação pessoal por meio do autoconhecimento e da autoaceitação. 

Porque o Senhor está no mais íntimo de nós, sempre e quando Ele nos 
encontra em casa e a alma não tenha saído para passear com os cinco 
sentidos. 

Maestro Eckart

Quanto ao terceiro tipo de oração, oração 
em movimento, nós o encontramos também 
na tradição do deserto, já que o corpo era 
muito importante para a oração. A inclinação 
do corpo, o colocar-se de joelhos ou a total 
prostração eram maneiras de expressar 
humildade e reverência com o corpo, embora 
de pé fosse a norma, frequentemente com os 
braços estendidos e as palmas das mãos viradas 
para cima, tal como ficou refletido na arte 
paleocristiana. 

Como podemos ver, a oração contemplativa 
remonta às origens do cristianismo e, embora 
em diferentes formas, sempre se evitou que 

Na tradição cristã 
podemos encontrar 
diversas maneiras 

de praticar a oração 
contemplativa. As 

três mais importantes 
são: a oração 

baseada em uma 
atenção focalizada; 

a oração baseada 
em uma tomada de 
consciência muito 

aberta; e a oração em 
movimento.

a oração girasse em torno de si mesmo: minhas palavras, meu pecado, meus 
interesses, meus êxitos, minhas preocupações... para se abrir, em atitude de escuta, à 
descoberta de Deus que está muito além de nossa capacidade de pensar e imaginar. 
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Não há palavras que possam substituir a experiência pessoal, que qualquer 
pessoa pode viver. Não está reservada a um grupo seleto, mas aberta a quem quiser 
acolher o apaixonante caminho da busca de Deus, até poder exclamar como Jacó, ao 
despertar de seu sonho: Realmente o Senhor está aqui, e eu não sabia! (Gn 28, 16). 

Seguindo os Padres e Madres do deserto, muitos outros, na tradição cristã, 
propuseram diversas maneiras de praticar a oração contemplativa. Estou seguro 
de que muitos de nossos irmãos praticaram esse tipo de oração com o rosário, que 
implica a repetição das mesmas palavras, sem necessidade de pensar muito, mas de 
assumir uma atitude serena e confiante como uma criança nos braços de sua mãe (Sal 
131). 

Tomara que todos nós, maristas de Champagnat, sejamos capazes, neste início 
do século XXI, de fazer cotidianamente um tempo de silêncio em nossas vidas e de 
cultivar algum tipo de oração contemplativa que nos abra à experiência de Deus, 
além dos conceitos e tópicos aprendidos. Nesse sentido, recordo muito bem o 
impacto que produziu em todos os membros do Conselho Geral a pergunta que nos 
deixou o Ir. Philip Pinto, então Superior Geral dos Irmãos Cristãos (Edmund Rice): O 
que você sabe de Deus que não tenha aprendido dos livros?

 

Justamente por isso, quando falamos de atenção, não nos referimos apenas a um 
exercício intelectual, mas se trata de aquietar a mente. Como dizia Santa Tereza, 

o proveito da alma não está em pensar muito, mas em amar muito... e por isso 
propunha o recolhimento, que definia assim: chama-se recolhimento porque 
a alma recolhe todas as potencialidades e entra dentro de si com seu Deus, 
porque importa muito não apenas crer nisso (que Deus está dentro da própria 
alma), mas procurar compreendê-lo por experiência.

Tomara que todos 
nós, maristas de 

Champagnat, sejamos 
capazes, neste início 

do século XXI, de 
fazer cotidianamente 
um tempo de silêncio 
em nossas vidas e de 

cultivar algum tipo de 
oração contemplativa.

Nesta carta insisto de maneira especial na prática pessoal, porque a experiência 
nos diz que muitos de nós encontramos dificuldades em introduzi-la de maneira 
habitual em nosso dia a dia e em perseverar nela. Mas isso não significa que a 
oração comunitária não seja importante. Se a oração pessoal é, sobretudo, silêncio, 
a comunitária é o veículo adequado para a expressão do corpo comunitário em 
comunhão com toda a Igreja. E pode ser também um bom apoio para a oração 
pessoal quando oramos juntos em silêncio. 

A Eucaristia é um momento privilegiado de oração e de comunhão eclesial, 
pois combina a oração comunitária com a oração pessoal e oferece também a 
possibilidade de escutar e aprofundar a Palavra de Deus.

Para quem deseja conhecer mais sobre a prática da oração contemplativa, estão 
disponíveis alguns recursos em www.champagnat.org/lavalla

A Eucaristia 
é um momento 
privilegiado de 
oração e de 
comunhão 

eclesial
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Deus é Palavra

A oração pessoal é importantíssima para progredir no caminho espiritual. Não 
é de surpreender, pois, que o Padre Champagnat a denominava o ponto capital e 
convidava todos os irmãos a dedicar-lhe o tempo e os meios necessários. O Ir. Avit 
citou essas palavras de Marcelino: os irmãos de oração são pessoas preciosas que 
nunca estimaremos devidamente. Quanto mais os tivermos, mais florescente será o 
Instituto e mais abençoado será por Deus.

Na grande capela da Casa Geral em Roma temos 
duas formosas imagens colocadas, cada uma delas, 
nos extremos esquerdo e direito, respectivamente, 
do presbitério. A imagem da esquerda representa um 
anjo convidando ao silêncio, e na outra vemos Maria 
em atitude de escuta atenta e profunda da Palavra de 
Deus.

A Exortação Apostólica Verbum Domini, escrita pelo 
Papa  Bento XVI no final do Sínodo sobre a Palavra de 
Deus, afirmava de Maria: Virgem à escuta, vive em plena 
sintonia com a Palavra divina; conserva no seu coração 
os acontecimentos do seu Filho, compondo-os por assim 
dizer num único mosaico (cf. L c 2, 19.51).

No Evangelho, Jesus mostra a verdadeira grandeza 
de Maria, ao afirmar que: Minha mãe e meus irmãos são 
aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam (Lc 
8,21). E diante da exclamação de uma mulher que no 
meio da multidão quer exaltar o ventre que o acolheu 
e os seios que o amamentaram, Jesus mostra o segredo 
da verdadeira alegria: Felizes são aqueles que ouvem a 
Palavra de Deus e lhe obedecem (Lc 11,28).

Inspirados por Maria, também nós nos colocamos 
à escuta da Palavra, conscientes de que o nosso 
relacionamento pessoal e comunitário com Deus 
depende do incremento da nossa familiaridade com a 
Palavra divina (Verbum Domini, 124).

Para facilitar essa familiaridade com a Palavra, atrevo-me a sugerir que 
introduzamos, de maneira habitual, a lectio divina tanto em nossa oração pessoal 
como em nossas comunidades religiosas ou leigas.

A lectio divina (leitura divina) propõe um método de abordagem gradual ao texto 
bíblico que remonta aos Padres da Igreja (até o ano 300), os quais, por sua vez, se 
inspiraram no uso rabínico. O método patrístico é muito simples e consta de três 
passos: ler, meditar, contemplar. Hoje contamos com vários métodos que podem ser 
usados conforme a necessidade do grupo ou da pessoa.

Durante a reunião da Plenária da Congregação Vaticana para a Vida Consagrada 
no mês de janeiro passado, foi organizada uma reunião em pequenos grupos. 

Inspirados por Maria, 
também nós nos 

colocamos à escuta da 
Palavra
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Um dos temas que partilhamos foi nossa experiência de lectio divina. Fiquei 
impressionado com o testemunho do Cardeal Gérald Cyprien Lacroix, arcebispo 
de Quebec (Canadá): pouco a pouco foi sendo introduzida essa metodologia em 
sua arquidiocese e hoje é prática habitual em quase todas as reuniões, o que está 
produzindo muitos frutos. É uma alegria, dizia, ver as pessoas participarem das 
reuniões com a Bíblia embaixo do braço, porque sabem que haverá sempre bastante 
tempo para orar e partilhar a partir da Palavra de Deus. 

Graças à gentileza do Mons. Lacroix, temos à nossa disposição o material usado 
em sua arquidiocese, disponível em várias línguas, que pode ser baixado em nossa 
website: www.champagnat.org/lavalla

Na situação religiosa atual destaca-se o fato de uma sensibilidade que busca 
a experiência direta com Deus. Parece atingir todas as religiões e confissões. 
Junto com isso, escutamos as vozes de pessoas religiosas relevantes, entregues à 
experiência do divino e ajudando outras pessoas nesse processo, que advertem 
da mudança religiosa que está acontecendo. Uma mudança, segundo sua visão, 
profunda, radical.

Trata-se, segundo elas, de um passo a mais na evolução da consciência religiosa. 
Um novo tempo axial, ou tempo-eixo, que alguns caracterizam como a fase inicial da 
passagem da consciência mental, cognitiva, à consciência transpessoal ou mística.

Essa seria a mudança de nível místico que hoje impulsiona a mudança religiosa 
mais fundamental. Por esse caminho acontece a transformação não apenas do 
cristianismo, mas da própria religião.  Assim reconhecia a Associação Ecumênica de 
Teólogos/as do Terceiro Mundo em 2012, falando de um tsunami cultural e religioso, 
de uma metamorfose que talvez torne difícil nos reconhecer a nós mesmos em um 
futuro próximo.

O jesuíta William Johnston publicou um livro intitulado Mística para uma nova era, 
cujo subtítulo sugere para onde vai essa mudança profunda: Da teologia dogmática 
à conversão do coração. Trata-se de adquirir uma sabedoria diferente da teológica: 
Ela vai além do raciocínio e pensamento, além da imaginação e fantasia, além de um 
antes e depois, para se aprofundar na realidade atemporal. Em outras passagens do 
livro, fazendo eco ao desconforto na Igreja católica pela rigidez das normas da cúria 
vaticana e o anquilosamento da vida espiritual, indica que se trata de recuperar a 
dimensão da experiência íntima do mistério de Deus e da experiência da unidade 
com Ele. 

E. Biser entende que a atitude que tem predominado é ficar diante de uma grande 
fachada, como uma catedral gótica, mas sem atravessar o seu umbral. Um bom 
número de crentes estaria fora, entretidos com doutrinas, morais, leis, ritos, mas com 
pouca ou escassa densidade. Ao final, é uma religiosidade muito epidérmica, muito 
externa e que não penetrou nas entranhas de cada crente.

Na situação religiosa 
atual destaca-se o fato 
de uma sensibilidade 

que busca a 
experiência direta 

com Deus.

Jó: conhecer a Deus de ouvido ou encontrar-se com Ele
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Aproxima-se a hora quando os sinais desse tempo serão melhor 
compreendidos. Pressinto o imenso esforço intelectual e religioso que se 
deve fazer para abandonar os modos de pensar, os ideais, as evidências 
não controladas e implícitas que alimentam nossa vida intelectual, nossas 
construções e nossos juízos. Não devemos nos instalar. É necessária uma 
deportação religiosa e intelectual, um exílio que antes se procurava no deserto, 
uma mudança de situação que antes se buscava caminhando. Estamos 
terrivelmente instalados na vida. A situação privilegiada do funcionário, 
seguro de seu sustento cotidiano; a família; a velhice; o papel social; nossa 
classe; nossa nação; nossa época... todas as fontes de estabilidade, que com 
frequência se convertem em estagnação. Nada grande, novo, criador podem 
fazer os que não são capazes de viver aqui embaixo como deportados.

Marcel Légaut

A profunda transformação que experimentam as religiões convida a um retorno 
à interioridade: à vivência da unidade com essa Realidade última que nos envolve 
e denominamos Deus. A busca dessa unidade é o núcleo de todas as religiões. 
Nesse sentido, é uma religiosidade que ultrapassa ou transcende toda religião 
ou confissão. Como dizia Paul Tillich, a verdade está na profundidade, o que abre 
a possibilidade de um interessante encontro com as outras religiões não a partir 
da discussão teológica ou doutrinal, mas pelo aprofundamento até esse Centro ou 
núcleo para o qual todas as religiões apontam. 

O arcebispo Rowan Douglas Williams foi convidado a falar para os participantes 
do Sínodo sobre a Nova Evangelização. Fiquei impressionado com a profundidade 
e a beleza de sua reflexão, que reflete esse retorno à interioridade e nos convida a 
cultivá-la:

Ser contemplativo, assim como Cristo é contemplativo, é abrir-se para toda a 
plenitude que o Pai deseja derramar em nossos corações. Com nossas mentes 
serenas e preparadas para receber, com nossas autogeradas fantasias sobre 
Deus e sobre nós silenciadas, estamos por fim no ponto onde talvez possamos 
começar a crescer. 

Nesta perspectiva, a contemplação está longe de ser apenas um tipo de coisa 
que os cristãos fazem. Ela é a chave para a oração, liturgia, arte e ética. A chave 
para a essência de uma humanidade renovada, capaz de ver o mundo e os 
outros sujeitos do mundo com liberdade – liberdade dos costumes egoístas 
e cobiçosos, e da compreensão distorcida que deles derivam. Para explicá-la 
com audácia, a contemplação é a única e última resposta ao mundo irreal 
e insano que nossos sistemas financeiros, nossa cultura da publicidade e 
nossas emoções caóticas e irreflexivas nos forçam a habitar. Aprender a 
prática contemplativa é aprender o que carecemos para viver de uma maneira 
verdadeira, honesta e amorosa. É uma questão profundamente revolucionária.

A verdade 
está na 
profundidade
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Entrar por esse caminho experiencial é participar 
de algo que é a um só tempo dom e tarefa. Todas 
as religiões reconhecem que a pessoa não chega 
a Deus como fruto de seu esforço pessoal e, nesse 
sentido, apenas o encontrará como um dom que lhe é 
oferecido.

Em Ryōan-ji, templo budista em Kyoto (Japão), há 
um vaso em pedra esculpida no qual a água corre 
suavemente sem nunca parar. É um Tsukubai, que pode 
ser traduzido como lugar onde se deve inclinar, pois 
para beber a água é preciso inclinar-se, gesto que 
implica também oração e reverência. Nesse Tsukubai 
estão esculpidos quatro ideogramas que podem ser 
traduzidos assim: Tudo o que necessitas, já o tens.

De fato, a água chega até Tsukubai e é oferecida 
a todos gratuitamente, como um dom. Porém, cada 
pessoa precisa inclinar-se, colher a água e bebê-la. 
Para que sacie sua sede. É, portanto, um dom que se 
deve acolher. Um dom que exige uma tarefa.

O livro bíblico de Jó nos narra a história de um 
homem reto e irrepreensível, que temia a Deus e vivia 
afastado do mal (Jó 1,1). Um homem bom, mas que 

nunca havia se encontrado realmente com o Deus vivo. Como sabemos, aconteceu 
com ele um grande número de desgraças, uma atrás da outra, que o obrigaram a 
repensar o sentido de sua vida e sua própria imagem de Deus. Vive um processo 
pessoal de purificação e desapego, e finalmente um dia pode dizer ao Senhor: Eu te 
conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem (42, 5).

De modo semelhante, todos nós estamos convidados a seguir o nosso próprio 
caminho de crescimento espiritual – que é ao mesmo tempo dom e tarefa – até 
que possamos dizer ao Senhor, como Jó, que o que sabemos d’Ele não é porque 
aprendemos ouvindo os outros, mas porque experimentamos.

Marcel Légaut (1900-1990), escritor e pensador francês, dizia de si mesmo: 

Fui professor de matemática na universidade até a idade de quarenta e dois 
anos. Mudei então de forma bastante brusca de profissão: tornei-me pastor 
de ovelhas e exerci essa função como tal durante três décadas, a 1.000 m de 
altitude... Se passei da função de professor universitário ao trabalho de pastor, 
foi por ter sentido não apenas que me era necessário encontrar meu próprio 
aprofundamento, meu pleno desenvolvimento, mas sim porque, ao haver 
rejeitado essa opção – que equivalia a dar um salto na escuridão – algo em mim 
tinha ficado mal resolvido.   

 Légaut realizou sua busca espiritual como leigo, e descobriu, por experiência 
própria, a importância de responder às exigências que vão despertando no interior 
para não estancar e continuar avançando, pois, como dizia Santa Tereza, quem não 
cresce, decresce:

Todas as religiões 
reconhecem que a 
pessoa não chega a 
Deus como fruto de 

seu esforço pessoal e, 
nesse sentido, apenas 

o encontrará como 
um dom que lhe é 

oferecido.
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1. Incompetência inconsciente: não sabemos que não sabemos. Somos ignorantes.

2. Incompetência consciente: sabemos que não sabemos. Somos desconhecedores.

3. Competência consciente: sabemos que sabemos. Somos aprendizes.

4. Competência inconsciente: sabemos e exercemos com alta competência sem 
        esforço. Somos mestres.

Elemento importante em minha obra espiritual é a convicção de que só 
se começa verdadeiramente a descobrir o que é a vida espiritual quando 
nascem, em cada um de nós, algumas exigências suficientemente próprias 
como para que os outros não as conheçam. De modo que tais exigências nos 
personalizam e nos singularizam não porque queiramos que nos personalizem 
ou singularizem, mas porque, não as seguindo, nós negaríamos a nós mesmos. 
Para mim, a vida espiritual começa, portanto, no momento em que cada um de 
nós – cada um em sua hora – descobre, dentro de si, aquelas exigências que são 
próprias e que não se deduzem pela doutrina, ideologia, disciplina ou qualquer 
imitação. Trata-se de algo muito mais pessoal e singular, de maneira que quem 
estiver conosco não terá que conhecer essas exigências da mesma maneira que 
nós.

Outra maneira de se referir a essas exigências interiores das quais fala Légaut seria 
a palavra disciplina. Todas as pessoas que desejam cultivar uma arte, seja ela música, 
pintura, poesia, dança, escultura, etc., sabem que respondem a um dom interior, 
porém, ao mesmo tempo, devem seguir todo um processo custoso para poder tirar o 
melhor de si mesmos. 

Frequentemente a aprendizagem se faz pela 
mão de um mestre, e por isso essa palavra 
disciplina vem de discípulo, e esta por sua vez 
do termo latino discere,  aprender. É impossível 
aprender sem disciplina, sem hábitos, sem 
rigor, sem vontade nem exigência própria. 
Aprendemos quando estudamos e praticamos. 
Aprendemos quando nos conectamos também 
com os sentimentos.

A criatividade, a genialidade, a inovação 
se integram em um processo que vai da 
incompetência inconsciente à competência 
inconsciente em quatro etapas:

O caminho para passar do primeiro ao quarto nível é árduo, exige esforços, renúncia, entrega. O processo não 
é fácil, mas nos leva à realização, à transformação e, finalmente, à feliz dedicação aos outros. E o ingrediente 
fundamental em todo o caminho é a disciplina. 

Não se deve entendê-la, portanto, como uma exigência desagradável. Sem ela não haveria hábitos, nem 
desenvolvimento de habilidades, nem maestria, nem arte, nem cultura. A disciplina conduz à liberdade criativa 
porque forja nossa consciência, sensibilidade e capacidade de fazer crescer os outros.

Os grandes místicos falam, de uma ou outra maneira, que os dons são recebidos a caminho. Se se quiser atingir 
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A disciplina, ou melhor, as exigências interiores que brotam de nós fazem 
referência não apenas a certas práticas espirituais, mas à vida inteira. A ética é uma 
pedra preciosa inscrita no fundo do meu coração, disse o autor budista de Shodoka, o 
Canto da Iluminação. O Espírito, desde o profundo do meu coração, vai oferecendo 
indicações para que ao longo da vida possamos escolher o que nos dá vida e 
rechaçar o que nos tira a energia e vitalidade: 

a meta, é preciso avançar decididamente. Santa Tereza dizia que para chegar a beber 
da fonte de água viva é preciso 

uma grande vontade e muita determinação para não parar até alcançá-la, 
venha o que vier, aconteça o que acontecer, trabalhe-se o quanto for preciso, 
murmure quem murmure, mesmo  que se morra no caminho ou não haja 
coração para os trabalhos exigidos, mesmo que o mundo desmorone, como 
muitas vezes acontece quando dizemos: ‘é perigoso’, ‘fulana se perdeu por aqui’, 
‘aquele se enganou’,  ‘o outro, que rezava muito, caiu’ , ‘isso causa danos à 
virtude’, ‘não é para mulheres’, ‘podem  ocorrer ilusões’, ‘melhor é que discutam’, 
‘não há necessidade de delicadezas’, ‘basta o Pai Nosso e a Ave Maria’.

O Espírito, desde 
o profundo do 

meu coração, vai 
oferecendo indicações 

para que ao longo 
da vida possamos 

escolher o que nos dá 
vida e rechaçar o que 

nos tira a energia e 
vitalidade.

Hoje eu tomo o céu e a terra como testemunhas: eu lhe propus 
a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolha pois a vida, 
para que viva... Amando ao Senhor seu Deus, dando ouvidos à 
sua voz, e achegando-se a ele; pois ele é a sua vida. 

Dt 30, 19-20

O fruto de todo esse caminho é a transformação pessoal, como muito bem explica 
a mesma Santa Teresa no livro As Moradas, pela imagem da lagarta que se transforma 
em borboleta. É uma imagem muito poderosa, porque na borboleta, inseto alado de 
cores fascinantes, não resta nada da lagarta. Seu DNA é completamente diferente do 
DNA da lagarta. É o único caso entre os seres vivos de mudança total de estrutura 
genética. Não se trata, portanto, de uma evolução de lagarta para borboleta, nem 
mesmo de uma transformação de lagarta em borboleta, pois o que acontece é a 
morte total da lagarta. A borboleta é, conforme a expressão paulina, uma criatura 
nova.

Essa transformação pessoal é a base para uma transformação social autêntica e 
duradoura. Assim expressa a Carta de Taizé para este ano de 2017: 

A paz sobre a terra começa no coração de cada pessoa. Nosso coração precisa 
mudar, antes de mais nada, e essa mudança supõe uma conversão muito 
simples: deixar-se habitar pelo Espírito de Deus, acolher uma paz que se 
expandirá e se comunicará aos poucos. “Consiga a paz interior, e milhares 
ao seu redor encontrarão a salvação” (Serafín de Sarov, monge russo, 1759–
1833).
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Não é a revolução interior, mística, um inimigo do compromisso social ou político. 
Nem se pretende dizer que a transformação interna é mais importante que a ação 
pela justiça. Os dois apelos são inseparáveis: o apelo à oração e ao compromisso 
com a justiça, como disse o mártir protestante Dietrich Bonhoeffer, escrevendo em 
sua cela na prisão em 1944. A oração autêntica purifica a motivação, a verdadeira 
justiça é o trabalho necessário para partilhar e liberar nos outros a humanidade que 
descobrimos em nosso encontro contemplativo (Rowan Douglas Williams). 

No final dos anos 1960, o Pe. Giovanni Vannucci, Servo de Maria, fundou o 
eremitério de San Pietro alle Stinche, perto de Florença, com o objetivo de construir 
uma arca de silêncio para enfrentar o dilúvio das palavras. 

Como Noé, recebemos o convite do Senhor: Construa uma arca (Gn 6, 14). Vamos 
precisar para navegar os oceanos às vezes calmos, outras vezes turbulentos. Vamos 
precisar para passar para a outra margem (Mc 4, 35-41), e descobrir a novidade que 
lá nos espera, pois vamos de começo em começo, por começos sem fim.

Como Ulisses a caminho de Ítaca, encontraremos formosas sereias que querem 

Não é a revolução 
interior, mística, 
um inimigo do 
compromisso 
social ou político.

Noé: constrói para ti uma arca

nos atrair com seus maravilhosos cantos. Talvez tenhamos 
que tapar os ouvidos ou nos amarrar ao mastro para 
não ser atraídos por elas, como fizeram Ulisses e seus 
marinheiros. Ou melhor ainda, fazer como Orfeu, que 
tocou uma música mais bonita do que a das sereias, 
deixando-as  mudas. Sim, na medida em que encontremos 
nossa própria melodia interior e a deixemos brotar 
harmonicamente, maiores serão as possibilidades de 
superar com alegria as dificuldades e de uma chegada 
feliz ao porto. Também nós, como Ulisses, sabemos que é 
uma travessia em que vale a pena gastar a vida.

Quando empreenderes tua viagem a Ítaca

pede  que o caminho seja longo,

cheio de aventuras, cheio de experiências.

…

Pede que o caminho seja longo.

Que sejam muitas as manhãs de verão

em que chegues – com que prazer e alegria! –

a portos nunca antes vistos.

…

Tem sempre Ítaca em teu pensamento.

Tua chegada é o teu destino.

Mas não apressa nunca a viagem.

Melhor que dure muitos anos



Carta do
Superior
   Geral

20

para  atracar, já velho, na ilha,

enriquecido com o que ganhaste no caminho

sem aguardar que Ítaca te enriqueça.

Ítaca te presenteou uma viagem tão formosa.

Sem ela não terias percorrido o caminho.

Porém, não há nada mais para te dar.

E caso a encontres pobre, 

Ítaca não terá te enganado.

Tão sábio te tornaste, com tanta experiência,

que então compreenderás o que significam  
    as Ítacas.

Konstantinos Kavafis

Em nossa navegação, estabelecemos como ponto de referência La Valla, casa da 
luz, nosso farol orientador. Teremos a coragem necessária para entrar em nossa arca 
de silêncio e zarpar para terras desconhecidas? Estaremos dispostos a pagar o preço 
pessoal dessa maravilhosa aventura? 

Porque não começar agora mesmo a colocar o tempo de silêncio em sua vida, 
abrindo um espaço de contemplação perante Aquele que é Presença?

Como o silêncio do mundo ao amanhecer 
quando se escuta o despertar da luz, 
ou como o bosque totalmente à escuta 
do rouxinol que canta à noite: 
assim também nós fazemos silêncio, 
sentidos e pensamentos apaziguados, em silêncio, 
seja o coração o claustro de Deus, 
onde o Espírito ora por nós. 

David Maria Turoldo 

Que Maria, Virgem do silêncio, mulher atenta ao Espírito, sempre à escuta da 
Palavra, nos acompanhe e abençoe para que, de verdade, possa acontecer um novo 
começo no coração de cada marista de Champagnat.

Fraternalmente, 


