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Em torno dessa mesa 
irão partilhar o pão 
e a palavra, alegrias 
e tristezas, sonhos e 

frustrações. 

Queridos Maristas de Champagnat, 

A mesa conservada em nossa casa original de La Valla tornou-se símbolo da 
comunidade que se sentou ao seu redor. Como todos os objetos relacionados às 
experiências específicas de nossa história, essa mesa nos conecta às histórias ali 
contadas e desperta em nós muitas emoções.

Não poderia haver melhor imagem para sugerir aquele 2 de janeiro de 1817, 
quando Champagnat chamou seus primeiros discípulos e os convidou a viver como 
uma família de irmãos. 

Desde então, em torno dessa mesa irão partilhar o pão e a palavra, alegrias e 
tristezas, sonhos e frustrações. É muito belo o testemunho do Irmão Lourenço (Jean 
Claude Audras):
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A mesa de La Valla, como é conhecida entre nós, nos recorda as vidas dos 
primeiros Irmãos, tão bem narradas pelo Irmão Lourenço, e se converteu em um 
convite permanente para se viver o dom da fraternidade de maneira simples, porém 
profunda.

É interessante constatar que um dos símbolos que permanece entre nós, quando 
nos referimos  ao XXI Capítulo Geral (2009), é precisamente a mesa. Mesas redondas, 
para ser mais preciso, em torno das quais todo o Capítulo Geral se desenvolveu. 
Apesar de não se referir a elas diretamente, essas mesas se tornaram uma imagem 
visual poderosa do valor do diálogo fraterno. Uma mensagem não só apreendida 
por Maristas, mas também por observadores externos. A última edição especial da 
revista Vida Religiosa (3/2016), dedicada aos Capítulos Gerais, apresenta um artigo 
de uma religiosa salesiana, Maria Dolores Ruiz Pérez, em que ela diz:

O P. Champagnat comprou uma casinha acima da casa paroquial e 
colocou nela, no início, um jovem muito virtuoso. Meu irmão foi o 
segundo e eu o terceiro; Couturier, ou Irmão Antonio, o quarto; em seguida 
o Irmão Bartolomeu e o querido Irmão Francisco. Durante um período de 
tempo éramos seis.

[...]

No início, éramos muito pobres. Comíamos pão preto,  mas sempre 
tivemos o necessário. Nosso bom Superior, como o mais amoroso dos 
pais, tinha grande cuidado conosco. Sempre me lembrarei, por exemplo, 
do problema ocorrido quando fiquei doente em La Valla e ele vinha me 
visitar todos os dias; aproveitava sempre que tinha uma oportunidade 
para me levar algo que me servisse de alívio e alguma palavra de conforto 
que me incentivasse a sofrer pacientemente, tudo por amor de Deus.

 […]

Falava com frequência do cuidado que a Divina Providência tem com 
aqueles que confiam nela e, em particular, por aquilo que se refere aos 
outros. E quando nos falava da bondade de Deus e de seu amor por nós, 
comunicava esse fogo divino do qual ele estava cheio, de tal maneira que 
os trabalhos da vida e todas as suas misérias não foram capazes de nos 
fazer vacilar. Ele tinha uma grande devoção à Santíssima Virgem que a 
todos inspirava.

 […]

Uma mãe não tem mais ternura com seus filhos do que ele nos 
prodigalizava. A comparação certamente não é exata, pois com frequência 
as mães amam seus filhos com um amor apenas carnal. Ele, ao contrário, 
nos amava verdadeiramente em Deus.

[…]

Tinha um caráter alegre e calmo, porém firme. Sabia alternar na conversa 
palavras divertidas para amenizar a convivência. Não se sentia nunca 
incomodado entre os Irmãos. Fazíamos as perguntas mais embaraçosas, 
mas jamais o vimos em dificuldade para respondê-las, e de maneira tão 
precisa que deixava todos os Irmãos satisfeitos...
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A escuta do irmão implica escutar 
com atenção. Com nossa atitude 
de escuta, estamos dizendo: “você 
me interessa e também o que você 
me diz”. E isso hoje não é fácil, 
porque as assembleias capitulares, 
como todas as comunidades do 
mundo, têm as novas tecnologias 
à mão, e a “tentação ou a 
armadilha” da distração está 
presente, sobretudo se estamos 
sentados nas típicas salas 
capitulares com todos em fila. No 
entanto, já existem experiências 
de capítulos que se realizaram em 
torno de mesas redondas na sala 
capitular, como o XXI Capítulo 
Geral dos Maristas em 2009.

No texto que escrevi para apresentar o Documento do XXI Capítulo Geral, dizia que 
a carta que os capitulares escreveram como parte desse documento final era uma 
resposta às cartas regionais elaboradas durante a fase preparatória do Capítulo.

Efetivamente, creio que a carta foi imaginada como uma maneira de continuar 
o diálogo que se iniciara em todo o Instituto e que se prolongou durante as cinco 
semanas do Capítulo, não apenas em torno de mesas redondas da sala capitular, mas 
também em conexão com muitas outras pessoas, especialmente graças à Internet. 

Nessa mesma introdução afirmava que essa carta, escrita de maneira direta e 
simples, convida para que o diálogo não se interrompa ao final do Capítulo Geral: todas 
as pessoas que, de uma maneira ou outra, participaram do processo capitular em suas 
distintas fases, deverão se sentir interpeladas a continuar esse caminho de escuta e 
diálogo, aprofundando no chamado do Senhor ao Instituto marista hoje. 

Manter a conversação viva:  
o processo é a meta

Penso que esse diálogo iniciado com o Capítulo Geral anterior, efetivamente, não 
se interrompeu. Em cada Província ou Distrito houve oportunidade para aprofundar 
o sentido desse chamado para ir depressa para uma nova terra: a Conferência Geral 
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(2013) foi uma magnífica ocasião para aprofundar e concretizar um de seus mais 
importantes apelos do Capítulo; a Assembleia internacional da missão marista (2014) 
propiciou novamente muitas conversas em todo o mundo marista.

Outros processos, seja em âmbito geral, regional ou provincial, exigiram muito 
diálogo, promovendo a participação e o sentir-se cocriadores de um futuro comum.

Neste momento, ao convocar o XXII Capítulo Geral, somos convidados de novo a 
nos sentar em torno da mesa ou ao redor do fogo, e a continuar conversando sobre 
assuntos realmente importantes para todos nós.

Tenho certeza de que muitos de nós temos a experiência de conversas que 
transformam. É interessante constatar que não se trata de diálogos sobre como 
mudar os demais, mas que o próprio processo de conversar produz mudanças em 
nós mesmos. Uma determinada frase, dita ou escutada; uma experiência de vida 
que tocou nosso coração; uma pergunta que modificou nossa maneira habitual de 
pensar... foram sementes de transformações posteriores. De fato, frequentemente 
o próprio processo é transformador; o processo é, portanto, de alguma maneira, a 
meta.

Tenho certeza de 
que muitos de nós 

temos a experiência 
de conversas que 

transformam.

O futuro não é um lugar para onde vamos, 
mas algo que criamos; 
os caminhos até ele não são descobertos, 
mas se constroem, 
e a construção desses caminhos 
muda tanto o construtor 
quanto o destino.

Margaret Silf

O Papa Francisco, em sua homilia durante a eucaristia de abertura do Sínodo 
extraordinário sobre a família (2014), convidava seus participantes a falar com 
clareza e escutar com humildade... porque – dizia ele – podemos frustrar o sonho de 
Deus se não nos deixarmos guiar pelo Espírito Santo.

Creio que o processo desenvolvido pela Comissão preparatória do Capítulo pode 
ajudar a nos deixar guiar pelo Espírito Santo. Para tanto nos são propostas três etapas 
que vão combinar muito bem com a consulta, já em andamento, para a revisão das 
Constituições:

1. De outubro de 2016 a fevereiro de 2017: todas as comunidades 
maristas estão convidadas a realizar três conversações para explorar, 
juntas, o significado de viver a experiência La Valla hoje. 

2. De fevereiro a maio de 2017: atendendo ao convite do Papa Francisco para 
ser Igreja em partida que se deixa interpelar pelas fronteiras geográficas e 
existenciais, ele nos propõe ir ao encontro de algumas pessoas que habitam 
essas fronteiras, com a mente e o coração abertos ao que o Espírito quer nos 

Podemos frustrar 
o sonho de 
Deus se não 
nos deixarmos 
guiar pelo 
Espírito 
Santo
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Um novo La Valla

Convocado sob o lema Um novo La Valla, o XXII Capítulo Geral nos convida para 
um novo começo, em profunda conexão com os três anos de preparação para o início 
do terceiro centenário marista. 

São Gregório de Nissa (século IV) dizia que na vida cristã vamos de começo em 
começo, através de começos sem fim. Isso significa que nossa vida, como cristãos, é 
um recomeçar perpétuo para o qual nos colocamos sempre de novo à escuta do 
Espírito e nos preparamos continuamente para colocar em prática sua vontade.

As Constituições Maristas (139) 
entendem que uma das finalidades do 
Capítulo Geral é estudar os assuntos de 
maior importância que dizem respeito 
à natureza, ao fim e ao espírito do 
Instituto, e de lhe promover a renovação 
e a adaptação, salvaguardando-lhe seu 
patrimônio espiritual. De certo modo, 
pois, cada Capítulo Geral é um momento 
de novo começo, pois nos perguntamos 
coletivamente o que Deus quer de nós 
nesse momento histórico concreto e 
tratamos de utilizar os meios necessários 
para responder a seus apelos.

dizer por meio dessas pessoas. Será, sem dúvida, um bom caminho para 
se evitar o perigo da autorreferencialidade, à qual o Papa frequentemente 
alude.

3. De maio a agosto de  2017: como etapa prévia à celebração do Capítulo 
Geral, aqueles de cada unidade administrativa que dele participarão devem 
convocar algum tipo de encontro no qual possam participar com outras 
comunidades ou com a totalidade da Província ou Distrito compartilhando 
sobre a experiência vivida nas etapas precedentes. Isso permitirá a cada 
capitular captar o que foi vivido em sua unidade administrativa e transmitir 
essa riqueza para a Assembleia capitular.

Oportunamente serão enviadas as informações necessárias para a etapa pré-
capitular. No entanto, eu os convido, desde agora, a viver profundamente esse 
processo, atentos aos movimentos do Espírito em cada um de nós e abertos às 
surpresas de Deus.

Falar com clareza e escutar com humildade. Magnífico programa para a 
preparação e o desenvolvimento de nosso próximo Capítulo Geral. 
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 Um novo La Valla, portanto, não é um chamado para reproduzir, nostálgica e 
romanticamente, a primeira comunidade marista. Trata-se de atualizar La Valla nesse 
início do século XXI, quando um novo mundo está emergindo. 

O Instituto Marista não nasceu de uma vez por todas em 1817, mas continua 
nascendo. 

Dizia a filósofa María Zambrano que 

o homem tem um nascimento incompleto: Não nasceu nem cresceu 
completamente para este mundo, pois nele não se encaixa, nem 
parece haver alguma coisa preparada para sua acolhida; seu 
nascimento não é completo, nem o mundo que o espera. Por isso 
precisa acabar de nascer plenamente e também de fazer o seu mundo; 
tem de ser incessantemente dado à luz e à realidade que o acolhe.

Que tarefa maravilhosa essa de colaborar com o nascimento do Instituto, sempre 
incompleto! 

Colômbia, setembro de 2017

Exatamente daqui a um ano, no dia 8 de setembro de 2017, terá início o XXII 
Capítulo Geral em Rionegro (Colômbia), a cerca de 40 km de Medellín. Será a 
primeira vez, em nossa história, que um Capítulo Geral vai ser realizado fora da 
sede do governo geral. Recordemos que os dois primeiros Capítulos Gerais foram 
celebrados em ND de l’Hermitage, oito em Saint-Genis-Laval (França), cinco em 
Grugliasco (Itália) e seis em Roma. 

O Conselho Geral chegou a essa decisão após um ano e meio de estudo e 
discernimento. Quase desde o início vimos com clareza que convinha deslocar-nos 
como sinal de novo começo, mas foi difícil escolher o lugar exato para a celebração 
do Capítulo. Ao estudar as diferentes alternativas pretendeu-se combinar vários 
aspectos fundamentais, entre outros:

1. o caráter simbólico do lugar;

2. dispor de um mínimo de condições para o trabalho de um 

grupo numeroso durante várias semanas;

3. ter a possibilidade de apoio por parte da comunidade 

marista do país.

Quase desde 
o início vimos 
com clareza 
que convinha 
deslocar-
nos como 
sinal de novo 
começo
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Em 2017 se celebrará o 50º aniversário da convocação da 
II Conferência Geral do Episcopado Latino-americano, cujas 
conclusões marcaram profundamente a Igreja do continente e a 
universal.  Lembremos que nessa Conferência intervieram Bispos 
tão conhecidos como Mons. Pironio, Mons. Samuel Ruiz, Mons. 
Leonidas Proaño e Dom Hélder Câmara. Medellín representa 
o esforço para concretizar o espírito do Vaticano II na América 
Latina, oferecendo três elementos essenciais da identidade da 
Igreja nesse continente: a opção pelos pobres, a teologia da 
libertação e as comunidades eclesiais de base. 

Aprofundando ainda o caráter simbólico do lugar, podemos 
dizer que a Colômbia é um país de contrastes que facilitará 
para que os capitulares possam experimentar a saída para as 
periferias. A Colômbia, que possui uma população multicultural 
e multiétnica, se caracteriza pela cordialidade de sua gente 
e seu grande espírito de acolhida, mas, ao mesmo tempo, 
vive um conflito armado interno desde 1960; o país tem uma 
grande riqueza de recursos naturais, mas é o 14º país com 
maior desigualdade dentre os 134 observados pelo Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento; nos últimos anos 
aumentou a qualidade da educação, mas quase meio milhão de 
crianças não são escolarizadas e cerca de 5.000 são crianças de 
rua...

Destaco, finalmente, o simbolismo da Amazônia colombiana, parte da grande 
Amazônia, qualificada pelo Papa em Laudato si como pulmão do planeta cheio de 
biodiversidade e sumamente importante para a totalidade do planeta e para o futuro 
da humanidade (48). A Colômbia é o segundo país do mundo em biodiversidade; por 
isso, nesse contexto, será mais fácil escutar o convite urgente para um novo diálogo 
sobre o modo como estamos construindo o futuro do planeta. Necessitamos de um 
debate que nos una a todos, porque o desafio ambiental, que vivemos, e as suas raízes 
humanas dizem respeito e têm impacto sobre todos nós (14)

 Quanto aos outros requisitos que desejamos para o local, cremos que serão bem 
atendidos tanto pela casa dos Irmãos das Escolas Cristãs, onde se vai celebrar o 
Capítulo, como pelas comunidades maristas da Colômbia.

O Conselho Geral pensou que o lugar escolhido atendia bem aos três requisitos.

Em primeiro lugar, o caráter simbólico. Sabemos que a Colômbia foi o primeiro 
país da América Latina a contar com a presença marista e que o continente 
americano concentra mais da metade da missão marista de todo o mundo e, além 
disso, o nome de Medellín tem um forte simbolismo na história da Igreja.
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O Capítulo Geral é uma assembleia representativa de todo o Instituto. Exprime 
a participação de todos os Irmãos na vida e na missão do Instituto, assim como 
sua corresponsabilidade no governo.

O Capítulo Geral exerce autoridade suprema extraordinária. É convocado e 
presidido pelo Irmão Superior Geral. Este convoca o Capítulo Geral Ordinário a 
cada oito anos.

Todos convocados

Todos deveríamos nos sentir convocados a viver este acontecimento capitular, 
pois, segundo nossas Constituições (138),

Neste XXII 
Capítulo Geral, 
haverá um 
total de 79 
capitulares: 
32 de direito e 47 
por eleição

São elegíveis delegados ao Capítulo Geral todos os Irmãos professos perpétuos, 
salvo aqueles que se encontram em situação de exclaustrados ou em trânsito para 
outro Instituto. São eleitores todos os Irmãos professos, exceto aqueles em trânsito 
ou exclaustrados. Os Irmãos receberão, a seu tempo, as informações necessárias 
para proceder às eleições.

Justamente para garantir o respeito ao princípio de representatividade, o número 
de delegados eleitos será de 15 Irmãos mais do que o número de membros de 
direito. São membros de direito o Irmão Superior Geral, o Irmão superior Geral 
precedente, o Irmão Vigário Geral, os Conselheiros Gerais em exercício no momento 
da abertura do Capítulo e os Irmãos Provinciais (C 140.1 e 140.2). Neste XXII 
Capítulo Geral, haverá um total de 79 capitulares: 32 de direito e 47 por eleição. 

As funções desses 79 capitulares estão muito bem definidas nas Constituições 
(139):

• proceder à eleição do Irmão Superior Geral, do Irmão Vigário Geral e dos 

membros do Conselho Geral, conforme o direito próprio;

• tratar de assuntos de maior importância que dizem respeito à natureza, 

ao fim e ao espírito do Instituto e de lhe promover a renovação e 

adaptação, salvaguardando-lhe o patrimônio espiritual;

• fixar Estatutos para todo o Instituto; 

• propor à Santa Sé eventuais modificações sobre alguns pontos das 

Constituições.
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De acordo com a norma dos Estatutos do Capítulo Geral (12), o Conselho Geral 
convidará ao Capítulo outras pessoas (entre as quais leigas, leigos e Irmãos jovens) 
em uma proporção não superior a 20% do total de capitulares. Em diálogo com a 
Comissão preparatória, serão oportunamente definidas a natureza e a duração da 
participação das pessoas convidadas.

Nem todos poderão participar diretamente do Capítulo Geral quando estiver 
sendo realizado na Colômbia. No entanto, todos estão convocados a dar a sua 
contribuição durante as diversas fases de preparação, realização e aplicação do 
Capítulo.

Os Irmãos capitulares e os demais participantes do Capítulo esperam poder contar 
com a sua experiência, reflexão, oração e apoio.

Deixar algo para manter o todo

Vamos de começo em começo, através de começos sem fim. Um Capítulo Geral 
é uma nova ocasião que se nos oferece para recomeçar. É uma maravilhosa 
oportunidade, porém também dolorosa, pois implica abandonar a terra conhecida e 
adentrar no território do novo.  

Ao longo da Sagrada Escritura, do Gênesis ao Apocalipse, há um fio condutor: 
levanta-te e vai, comece de novo. Isso é dito em momentos decisivos: a Abraão, ao 
povo no Egito, a Elias, aos profetas que tinham se acomodado, a Jonas, aos grandes 
pecadores, a José na fuga e no retorno do Egito, nos Atos dos Apóstolos... Levanta-te 
e vai se diz hoje para cada um de nós, mas também para os Maristas de Champagnat 
como um todo. Esse foi, de fato, o convite explícito do XXI Capítulo Geral: Com Maria, 
ide depressa para uma nova terra!

Não deixo de me admirar cada vez que vejo a generosidade e a disponibilidade 
de muitas pessoas que aceitam, com alegria, começar de novo. Constato isso a cada 
ano quando todas as Províncias e Distritos iniciam novas comunidades ou novos 
serviços e projetos. Vejo isso quando recebo cartas de irmãos ou leigos dispostos a 
recomeçar onde seja mais necessário no mundo. Gente jovem, mas também alguns 
que, em sua velhice como Abraão, estão dispostos a sair de sua terra e se abrir ao 
desconhecido.

Um Capítulo Geral permite tomar decisões desse tipo em nível coletivo. Passar de 
ser prisioneiro do que foi realizado ou de uma simples gestão do existente, para se 
deixar levar para a novidade emergente do Espírito.

E já sabemos que toda opção implica renúncias. Contam que Jochanan ben Zakkaj 
foi um rabino que no ano de 68, consciente do destino inevitável da cidade e do 
templo de Jerusalém (que efetivamente foram incendiados no ano 70), quis salvar o 
mais valioso que ali havia: a Torá. Para isso planejou deixar a cidade que, no entanto, 

Os Irmãos capitulares 
e os demais 

participantes do 
Capítulo esperam 
poder contar com 
a sua experiência, 
reflexão, oração e 

apoio.

Um Capítulo 
Geral é uma 
nova ocasião 
que se nos 
oferece para 
recomeçar
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O ícone da Visitação apresenta duas 
maternidades extraordinárias. A filósofa Antonella 
Lumini, que se denomina uma eremita na cidade, 
revela isso muito bem:

Esperemos que, como o rabino Jochanan, sejamos capazes de discernir, neste 
momento histórico, o que se pode conservar e o que se deve deixar para preservar o 
todo.

estava sitiada por Vespasiano. Certo dia, sabendo que Vespasiano só permitia que 
os defuntos saíssem da cidade para serem levados à sepultura, Jochanan ben Zakkaj 
entrou em um ataúde e conseguiu salvar a si mesmo e a Torá.

Mais tarde Jochanan se apresentou ao Imperador, a quem pediu a mercê de salvar 
o pequeno Sinédrio de Yavne e ali voltou a fundar o judaísmo como povo da Torá, 
salvaguardando desse modo o essencial. Paolo De Benedetti, teólogo e biblista de 
origem judaica, comenta assim o episódio:

A decisão do rabino Jochanan teve uma importância inestimável para o judaísmo: 
conseguiu salvaguardar a continuidade de sua tradição, a cadeia contínua da Lei 
oral e, junto com os demais mestres reunidos em Yavne, assegurou ao judaísmo os 
meios jurídicos, rituais, organizacionais e morais para sobreviver [...]. Há muito que 
refletir sobre o que pode fazer um homem: o Rabino Jochanan era um estudioso sem 
autoridade oficial [...] Mesmo assim, foi o único que viu com clareza o que se podia 
conservar e o que se precisava deixar para preservar o todo [...]Ele soube interpretar, 
como se diria hoje, os sinais dos tempos; e nesses sinais não via apenas a história, 
mas também a misteriosa vontade de Deus, a qual ele estava acostumado a venerar 
em todos os seus preceitos.

Maria expressa o despertar da inocência 
original que permaneceu não contaminada 
desde o princípio e preservada no íntimo 
da humanidade [...] Isabel, no entanto, 
a mulher anciã e estéril que veio a ser 
mãe por uma graça muito além de toda 
possibilidade, apresenta-se como figura de 
uma humanidade abatida e cansada, cujo 
fruto, inesperado, brota como resultado final 
para assim constituir o gérmen vivo no qual 
se poderá plantar o novo. 
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Para que essas duas maternidades possam se realizar, são necessários tanto o 
SIM de Maria, expressão de sua abertura ao Espírito, como o NÃO de Isabel (Não!  
Ele se chamará João...), que rompe com a tradição do sempre foi assim para ser fiel à 
vontade de Deus. De fato, João significa o que é fiel. 

Deixemo-nos inspirar pela coragem dessas duas mulheres de fé, Maria e Isabel.

Que elas acompanhem nosso discernimento e transmitam sua coragem, 
especialmente aos membros do XXII Capítulo Geral, para que saibamos dizer “sim” 
ou “não” segundo a inspiração do Espírito e assim sermos capazes de gerar vida 
nova.

Fraternalmente,

Deus Pai, Filho e Espírito Santo 
enchei-nos da fé, visão e coragem 
do nosso fundador São Marcelino,  
agora que estamos para iniciar 
nosso terceiro centenário 
como maristas de Champagnat.

Reunidos em torno de Maria, nossa Boa Mãe, 
queremos sempre buscar-Vos, 
tecer fraternidade 
com todos nossos irmãos e irmãs,  
e levar vossa Boa Nova 
às crianças e jovens,  
especialmente os que estão nas periferias.

Deus sempre amoroso, 
desde nossa fundação simples em La Valla, 
chegamos agora  
ao limiar de nosso terceiro centenário 

para criar juntos um novo começo.

Seguros de vossa fidelidade, Senhor, 
e de que participamos da obra de Maria, 
colocamos a preparação,  
discernimento e decisões 
do nosso XXII Capítulo Geral  
sob vossa proteção e guia.

Que este tempo de celebração, 
de memória e de reconciliação, 
nos encha de sabedoria, audácia, gratidão e fé, 
enquanto avançamos depressa 
rumo ao futuro que nos convoca, 
hoje e sempre.

Amém. 

Comissão preparatória  

XXII Capítulo Geral

Oração pelo XXII Capítulo Geral
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