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REIVINDIQUEMOS
O ESPÍRITO
DE L’HERMITAGE!1

6 de junho de 2007.

Caros irmãos e amigos,
Desde o dia em que ele cha-

mou l’Hermitage de «lar», até o
momento presente, a casa que
Marcelino construiu tem um lu-
gar especial nos corações de mui-
tos de nós2. Quando visitamos
aquela que, de maneira afetuosa,
nos referimos como sendo a «Ca-
sa mãe», ou lemos a respeito de
sua construção e de sua história
sucessiva, ou simplesmente ven-
do as fotografias daquilo que per-
maneceu ou de suas várias meta-
morfoses, não podemos deixar
de sentir que algo de nós mesmos
está presente em sua sólida cons-
trução de pedras, fundamentada
em um solo rico e em suas linhas
simples e pragmáticas.

Ao construir l’Hermitage, o
fundador deu mostras de uma
verdadeira liderança: enfrentou
dificuldades, arriscou, olhou para
o futuro. Estou escrevendo para
pedir que todos nós, hoje, faça-
mos o mesmo.

Esta carta surge com três obje-
tivos. Antes de tudo, pretende
expor os detalhes e discutir as
implicações de uma decisão con-
junta dos membros do Conselho
geral e do Conselho da província
de l’Hermitage, tomada no final
de 2006, para reformar alguns
dos prédios que formam o con-
junto de Notre Dame de l’Her-
mitage e transformar outros.

O objetivo seguinte é o de en-
corajá-lo, para que vocês se juntem
a nós, assumindo o espírito que
guia este projeto, deixando-se
arrebatar pela mente, o coração e
a visão de Marcelino Champag-
nat e de seus primeiros se-
guidores.
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Finalmente, para solicitar a
sua colaboração e seu apoio, pa-
ra aquele que estamos cha-
mando de Projeto Hermitage.

Para realizar estes objetivos,
esta carta é dividida em cinco
partes distintas. A primeira in-
clui algumas observações intro-
dutórias a respeito de nossos lu-
gares maristas, enquanto a se-
gunda se concentra exclu-
sivamente sobre a história de
Notre Dame de l’Hermitage,
desde o tempo de sua constru-
ção até hoje. Segue uma terceira

parte, com uma descrição do
projeto em si mesmo, e a quarta
parte discute sobre cada um dos
locais a serem renovados. A par-
te final, a quinta, inclui três pe-
didos em favor do projeto: para
que se estude e reflita sobre ele,
para que se reze por ele e que
obtenha o seu apoio. Comece-
mos agora com a primeira parte:
os locais maristas.

PPAARRTTEE II

OS LOCAIS MARISTAS

Muitos de nós, irmãos ou
colaboradores leigos, fizemos a
Peregrinação Champagnat. Em
cada etapa do caminho, nós nos
sentíamos estimulados pelos
acontecimentos que re-evoca-
vam e davam sentido às pre-
senças de pessoas como Fran-
cisco, Lourenço, Silvestre, João
Batista, Luís Maria, o próprio
Marcelino e tantos outros. Na-
quele momento, começámos a
compreender que estávamos
nos movendo através de locais
cheios do carisma marista.

Reivindiquemos o espírito de l’Hermitage!
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quatro lugares,
relacionados como
«locais maristas», 
são caros àqueles dentre
nós que se consideram
maristas: Rosey, 
La Valla-en-Gier,
Maisonnettes 
e L’Hermitage.



Particularmente, quatro luga-
res, relacionados como «locais
maristas», são caros àqueles den-
tre nós que se consideram maris-
tas: Rosey, La Valla-en-Gier,
Maisonnettes e L’Hermitage.

a. Rosey
O primeiro lugar, Rosey, é

um pequeno vilarejo próximo a
Marlhes, onde Marcelino nas-
ceu em 1789. Atualmente, pos-
suímos dois cômodos na casa
onde viveu sua família. A parte
superior é um dos lugares onde
o fundador permanecia e estu-
dava durante os dias de folga do
seminário, enquanto na parte
inferior está o forno, no qual sua
mãe e outras pessoas assavam o
pão para a família.

Em separado, mas próxima,
na parte esquerda da casa há
uma capela, cuja construção, fi-
nanciada pelas doações dos es-
tudantes maristas através do
mundo, foi para celebrar a bea-
tificação do fundador. A casa da
família de Marcelino, a capela e
as acomodações de acolhida,
completam o primeiro de nos-
sos lugares maristas.

Ao visitar Rosey, encontra-
mos o menino Marcelino, o ado-
lescente, e começamos a com-
preender a maneira como seus
pais, João Batista Champagnat e
Maria Chirac, formaram seu
aberto e honesto caráter, dando-
lhe senso nos negócios e amor
ao trabalho. Mais importante
ainda, começamos a valorizar os
fundamentos que eles estabele-
ceram para sua vida de fé e de
sua consagração a Deus.

b. La Valla
Dirigindo-nos para La Valla, o

segundo de nossos quatro lugares
maristas, encontramos a primeira
casa dos Irmãozinhos de Maria,
conhecida também como «o ber-
ço do Instituto». Entrando no té-
rreo, caminhamos através de lu-
gares caros para qualquer cora-
ção marista: o quarto de Marceli-
no, o oratório da primeira comu-
nidade, uma pequena cozinha e
uma sala de jantar, com a mesa
usada pelo fundador e por nossos
primeiros irmãos. Esta mesa se
tornou uma espécie símbolo do
espírito de família, que permane-
ce no coração da vida marista.
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No primeiro andar, ficamos
surpresos pela disposição fun-
cional do dormitório, onde os
primeiros irmãos dormiam. Nos
primeiros anos do Instituto, este
prédio em La Valla abrigava
também os postulantes, que
dormiam na mansarda. A sim-
plicidade da casa e sua decora-
ção fazem com que todos os que
passam por ela se sintam em ca-
sa e bem acolhidos.

La Valla é também o local da
primeira escola marista. Marce-
lino a abriu no ano em que reu-
niu o seu grupo inicial de aspi-
rantes. Ele começou com uma
simples sala de aula, juntando-
se uma outra já no primeiro ano.
Em 1820, trabalhando com nos-
sos primeiros irmãos, o funda-
dor deu início a uma grande am-
pliação, construindo dois dor-
mitórios e uma sala de jantar,
para que pudesse receber os jo-
vens que vinham dos pequenos
vilarejos nas redondezas de La
Valla. As crianças ficavam na es-

cola de segunda a sexta-feira,
voltando para casa no final de
semana3.

Hoje, esta primeira comunida-
de marista, a escola e a área de
acesso encontram-se em meio a
uma série de prédios maiores, que
foram sendo anexados mais tarde,
quando se viram diante de novas
necessidades. Em 1892, o inteiro
complexo foi transformado em ju-
niorado e assim permaneceu até
1965, quando, uma vez mais, ele
serviu de escola para as crianças
de La Valla e dos arredores.

Reivindiquemos o espírito de l’Hermitage!

6

Semelhante a uma amizade
entre pai e filho, com 
o tempo se desenvolveu
uma profunda ligação
entre Marcelino e Gabriel,
que se tornou nosso
primeiro superior geral.

3 Cf. Pierre Zind, fms, Sur les traces de Marcellin Champagnat, tome I, Roma,
2001, pp. 99-100.



La Valla é o lugar marista on-
de podemos estar mais facil-
mente ligados ao espírito de
nossas origens: uma vida marca-
da pela simplicidade, pelo espí-
rito de família e um grande en-
tusiasmo para tornar Jesus co-
nhecido e amado pelas as crian-
ças e jovens necessitados.

c. Maisonnettes
Maisonnettes, localidade si-

tuada sobre uma das numerosas
colinas que se encontram na
margem esquerda do rio Ban, é
o pequeno vilarejo onde nasceu
o Irmão Francisco. Um pouco
isolado geograficamente, ele po-
de ser visto de La Valla através
de um estreito vale.

O jovem Gabriel Rivat, que
mais tarde passou a se chamar
Irmão Francisco, foi levado por
seu irmão mais velho a uma das
lições de catecismo de Marceli-
no. Sua piedade impressionou
tanto o fundador, que ele solici-
tou aos pais do rapaz que per-
mitissem que ele fosse viver com
os irmãos e assim pudesse rece-
ber uma boa educação. Seme-
lhante a uma amizade entre pai e

filho, com o tempo se desenvol-
veu uma profunda ligação entre
Marcelino e Gabriel, que se tor-
nou nosso primeiro superior ge-
ral. La Valla e Maisonnettes se
constituem, juntas, um lugar es-
pecial dos primórdios maristas.

d. Notre Dame 
de l’Hermitage
Em todo caso, de todos os

quatro lugares maristas, l’Her-
mitage está no coração de nossa
história. Marcelino passou ali a
maior parte de sua vida. Dentro
dos muros da casa e na proprie-
dade que a circunda, as primei-
ras gerações de irmãos deram
forma e caráter ao estilo de vida
e à missão maristas. O imponen-
te prédio que nos foi deixado,
como uma herança, pelo funda-
dor e seus primeiros recrutas,
continua a nos inspirar ainda
hoje, por causa da audácia do
projeto e das circunstâncias liga-
das à sua realização.

Em l’Hermitage encontra-
mos a sepultura do fundador e
seu relicário, assim como as se-
pulturas dos irmãos, cujos no-
mes se tornaram referências pa-
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ra todas as gerações de irmãos
maristas e para os colaborado-
res leigos que os seguiram.

Embora sejam quatro os lo-
cais maristas, nesta carta eu gos-
taria de compartilhar uma refle-
xão apenas a respeito de Notre
Dame de l’Hermitage. A minha
razão para fazê-lo tem um fundo
prático. Depois de três anos de
estudos e planejamentos, os
membros do Conselho geral e do
Conselho da província de L’Her-
mitage decidiram dar início à
primeira fase dos nossos trabal-
hos para renovação deste local.

Apesar de Rosey, La Valla e
Maisonnettes se constituírem eta-
pas importantes no projeto de re-
novação que estamos planejando,
nenhum trabalho será iniciado
nesses lugares até que o projeto
para Notre Dame de l’Hermitage
não esteja terminado. Certamente
eu comunicarei a vocês quando
estivermos prontos para iniciar a
segunda fase do nosso trabalho.
Antes de concentrar minha aten-

ção nos detalhes do que foi plane-
jado para a renovação de l’Her-
mitage, eu gostaria de expor o es-
pírito que nos motivou a iniciá-lo.

PPAARRTTEE IIII

NOTRE DAME
DE L’HERMITAGE
«OLHAI PARA A ROCHA DA
QUAL FOSTES TALHADOS»
(IS 51,1)

A história de l’Hermitage de
Marcelino começa muito tempo
antes do talho na primeira pe-
dra. Quando caminhava entre
La Valla e Saint Chamond, fre-
qüentemente passava através de
uma propriedade, em uma parte
abrigada pelas árvores, no vale
do rio Gier. Atravessando de
leste a oeste, passando por tril-
has nas encostas das montanhas,
estas se rivalizavam em altura
somente com os carvalhos que
pendiam no caminho4.

Reivindiquemos o espírito de l’Hermitage!
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No dia 13 de maio de 1824,
ele e o Irmão Courveille foram
ao escritório do senhor Finaz,
de Saint Chamond, e compra-
ram a propriedade do senhor
Montellier. A área, de 206 acres,
foi adquirida por cinco mil fran-
cos franceses, pagáveis em um
ano, com juros de cinco por
cento5.

Todos os irmãos auxiliaram
com alegria os construtores e os
pedreiros na edificação da casa,
durante o período de férias no
verão que se seguiu. O fundador
alugou uma velha casa na mar-
gem esquerda do Gier para
abrigá-los. Marcelino dormia
em uma varanda aberta durante
o verão, enquanto seus irmãos
dormiam da melhor maneira
que eles podiam, em uma velha
mansarda. Eles se reuniam to-
dos, diariamente às quatro ho-
ras da manhã, e se colocavam a
caminho, na direção de um lu-
gar, em meio às árvores, que tin-
ha sido organizado como uma
capela improvisada. E assim o
trabalho começava.

Marcelino Champagnat cons-
truiu mais do que um prédio em
Notre Dame de l’Hermitage. Ele
também começou a formar o ca-
ráter dos seus Irmãozinhos de
Maria. Ele fez isso empregando
suas próprias mãos, na constru-
ção do prédio e organizando
nossos primeiros irmãos, para
que trabalhassem com ele e com
alguns profissionais construtores
que havia contratado. Durante
mais de um ano eles trabalharam
nos canteiros de obras, do raiar
ao pôr do sol, rezando regular-
mente e partilhando uma manei-
ra de viver austera.

O que resultou disto? Os
acontecimentos e as histórias
memoráveis tornaram-se as fi-
bras em uma tapeçaria que cap-
tou o espírito que envolveu nos-
sa fundação: a evidente proteção
de Maria, a eucaristia diária, a
«capela do bosque», Marcelino e
seus irmãos talhando as rochas
com energia e entusiasmo, en-
quanto um dentre eles lia em voz
alta um texto de espiritualidade,
refeições simples e noites dor-

9
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midas em um velho celeiro. Es-
tes e outros elementos constitu-
íram a amizade entre eles e de-
ram uma forma única ao nosso
carisma. A cada dia que passava,
tornava-se mais claro o que sig-
nificava ser marista.

Relembrando a história da
construção do Hermitage, fico
surpreso com dois elementos. Um
deles é a intensidade com que o
trabalho foi conduzido, o outro é
que a realização desta construção
continuou através da vida do fun-
dador. O fato é que ele e nossos
primeiros irmãos conseguiram
concluir a construção inicial em
pouco mais de 12 meses (entre
maio de 1824 e agosto de 1825),
apesar da escassez de recursos e o
reduzido número de profissionais
construtores, o que não deixa de
ser notável.

E, em meio a tudo isto, eles
ainda tinham disposição para des-
envolver e administrar as escolas
em La Valla, Marlhes, Saint-Sau-
veur, Tarentaise e Bourg-Argen-
tal, além de abrir mais duas novas,
em Charlieu e Chavanay. O evi-
dente entusiasmo que tinham pa-
ra o trabalho e a excelente quali-

dade do que produziam, causa-
vam nas pessoas de seu tempo
não apenas uma admiração pelo
fruto de seus esforços, mas tam-
bém pelo espírito que os animava.

A construção de Notre Dame
de l’Hermitage continuou ao lon-
go do tempo, durante a vida de
Marcelino. Isto significou tanto a
renovação de algumas partes no
interior da casa, como os dormi-
tórios, como também a demolição
de alguns setores do prédio origi-
nal, incluindo a primeira capela.

Novos prédios também foram
sendo anexados, como a padaria
e os estábulos, que foram conclu-
ídos em 1827, como a nova cape-
la, terminada em 1836, e uma no-
va cozinha, que funcionou no ano
seguinte.

Hoje, com o recuo do tempo
e olhando a história, somos des-
afiados a retomar o espírito que
edificou o Hermitage, assumin-
do-o como nosso espírito.
Aqueles que estiveram envolvi-
dos na edificação deste tesouro,
o fizeram pensando no futuro.
Seus sonhos interpelavam, suas
ações eram intrépidas, seus co-
rações estavam em chamas. Sim,

Reivindiquemos o espírito de l’Hermitage!
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eles assumiram os riscos, mas o
que realizaram, tendo tão pouco
com o que começar, deveria nos
inspirar e nos incentivar para
que façamos o mesmo.

Casa geral 
e centro de formação

Notre Dame de l’Hermitage
teve várias vidas e serviu a mui-
tos objetivos. Quando os irmãos
de La Valla se mudaram para
ali, em agosto de 1825, o lugar
se transformou na Casa mãe.
Foi também a casa de Marcelino

até sua morte, em 1840. Duran-
te os anos em que Francisco o
sucedeu na direção do Instituto,
até 1858, e para estar mais perto
de Lyon, o superior geral e seu
Conselho se mudaram para
Saint Genis-Laval, e a casa con-
tinuou abrigando a Administra-
ção geral.

Durante este período, l’Her-
mitage era também o postulan-
tado e o noviciado, servindo
ainda como uma casa de repou-
so e enfermaria para os irmãos
que se tinham aposentado ou
estavam doentes. Nesse tempo,
ela tornou-se também um junio-
rado, que tinha um programa al-
ternado entre l’Hermitage e a
casa da Grange-Payre.

Em 1848, o Irmão Francisco
deu início ali ao escolasticado,
como parte da formação inicial
dos Irmãos Maristas. Nestes pri-
meiros anos, o programa, assim
como do juniorado, previa um
vai e vem entre l’Hermitage e a
Grange-Payre. Silvestre foi de-
signado como o primeiro mestre
dos escolásticos e, mesmo quan-
do ainda não tinha residência
ali, exercia suas funções e passa-
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única ao nosso carisma
e a conceber 
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va os finais de semana em Notre
Dame de l’Hermitage. O caráter
espontâneo de seu mestre, assim
como a interação entre os esco-
lásticos e os irmãos mais anti-
gos, provocavam de vez em
quando uma ou outra acolhida
mais excitada, além de algumas
frustrações dentre aqueles que
viviam na Casa mãe6.

Os 33 anos em que Marceli-
no e Francisco conduziram nos-
so Instituto desde Notre Dame
de l’Hermitage, se constituíram
um tempo intenso de nossa his-
tória, ajudando a dar uma forma
única ao nosso carisma e a con-
ceber nosso espírito de grupo.

Ao caminharmos através da
propriedade, sentimos nos muros
do prédio, nos caminhos ao longo
das margens do Gier e nas rochas
situadas próximas da casa, com
alguns pontos de altas encostas, a
misteriosa presença de Marcelino
e de nossos primeiros irmãos.

Quem pode passar o tempo
nestes espaços sagrados e não

sentir o desabrochar dentro de si
de um desejo de reavivar – em si
próprio, em nossos irmãos e co-
laboradores leigos, em nossas co-
munidades e obras, nos jovens, a
quem somos chamados a servir –
o amor que aqueles homens tive-
ram uns pelos outros e por nossa
missão, a capacidade que tinham
de viver na presença de Deus e a
alegria que sentiam por isso,
além de sua completa disponibi-
lidade em levar a Boa Nova de
Deus às crianças e aos jovens ne-
cessitados de seu tempo?

Casa provincial
Quando estava para se ence-

rrar o ano de 1858, com um
punhado de irmãos vivendo ali,
l’Hermitage tornou-se nova-
mente a casa provincial da pro-
víncia de Notre Dame de l’Her-
mitage. Ela serviu a este fim du-
rante os 12 anos seguintes, e ao
mesmo tempo ela permanecia
como centro de formação e en-
fermaria.

Reivindiquemos o espírito de l’Hermitage!

12

6 Pierre Zind, Sur les traces de Marcellin Champagnat et du Fr. François, tome II,
Roma, 2001, p. 183.



Em 1876 e 1877, durante o
mandato do Irmão Luís Maria
como Superior geral, a capela
da casa foi reformada e amplia-
da, o que testemunha a impor-
tância que Marcelino e a primei-
ra geração de irmãos davam pa-
ra as celebrações litúrgicas.
Mais de 20 anos depois, em
1898, o edifício conhecido hoje
como Le Rocher, foi oficialmen-
te aberto como escolasticado e,
na época, tornou-se um símbolo
da importância que já se dava a
este estágio da formação inicial.

Na década de 1950, os ir-
mãos tomaram os edifícios da
propriedade rural, que Marce-
lino tinha construído em 1839,
e os transformaram em um
complexo, que se tornou con-
hecido como Le Cèdre. Esta re-
forma permitiu à comunidade
de acolher um grande número
de crianças e jovens para as li-
ções de catecismo e as sessões

de formação espiritual.
O braço direito da capela

principal, que tanto admiramos
hoje, foi construído para come-
morar a beatificação de Marce-
lino, em 1955, e custodiar o re-
licário contendo seus restos.

Quando consideramos a his-
tória de l’ Hermitage como um
todo, fica evidente que o Padre
Champagnat e nossos primei-
ros irmãos nunca pararam de
construir este lugar. As geraçõ-
es que se seguiram fizeram o
mesmo. Talvez nisto se encon-
tre a origem da frase mal de la
pierre7, um fenômeno que pare-
ce ter acompanhado os Irmão-
zinhos de Maria, em uma ou
outra ocasião outra.

Tempos difíceis
Acontecimentos políticos tam-

bém ajudaram a formar a história
de Notre Dame de l’Hermitage.
Uma lembrança disso é o canto
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do Salve Rainha, que se tornou
uma tradição ali e através de to-
do o Instituto, em conseqüência
do auxílio que prestou durante
as convulsões sociais que ocorre-
ram com as insurreições na Fran-
ça, em torno de 1830.

Em 1903, como resultado da
Lei Combes, o então superior ge-
ral, Theophane Durand, e seu
Conselho, transferiram a admi-
nistração geral de Saint Genis, na
França, a Grugliasco, na Itália. O
noviciado também se transferiu
para aquele país, instalando-se
na cidade de San Mauro. Ao
mesmo tempo, para evitar uma
possível profanação, os restos
de Marcelino foram transferi-
dos para um lugar discreto, em
Maisonnettes. Eles retornaram
ao Hermitage em 1920.

No dia 13 de agosto de
1925, o novo Superior geral, Ir-
mão Diógenes, viajou de Gru-
gliasco a Notre Dame de l’Her-
mitage para celebrar o centená-
rio da abertura oficial de nossa
primeira Casa mãe. Ele foi
acolhido pelo Irmão Stratoni-
que, um antigo Superior geral e
durante 25 anos superior da co-

munidade de l’Hermitage, além
de uma centena de irmãos, que
se reuniram especialmente para
a ocasião.

Stratonique, o principal ora-
dor, resumiu em poucas pala-
vras a crescente convicção den-
tre os irmãos de sua geração: «o
espírito heróico que animou o
Padre Champagnat, os noviços
e os irmãos que iniciaram esta
aventura em 1825, foi comuni-
cado a todas as casas e escolas
no Instituto com uma admirá-
vel fertilidade». Ele definiu o
edifício histórico como «a obra
prima da simplicidade e da per-
severança»8.

Com tudo aquilo que teve que
enfrentar em um século de vida,
l’Hermitage precisava ainda pas-
sar pela prova do fogo. Quando
isto ocorreu, em 1940, as chamas
consumiram o teto do quinto an-
dar no setor noroeste do prédio,
onde funcionava o noviciado, as-
sim como a maior parte das salas
que se situavam nos andares in-
feriores desta parte. De um mo-
do geral, a estrutura do prédio
permaneceu intacta, apesar de
tudo. Por seu lado, os irmãos re-

Reivindiquemos o espírito de l’Hermitage!
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pararam rapidamente os danos e
aproveitaram a ocasião para am-
pliar outras partes da casa.

Uma nova identidade
para Notre Dame
de l’Hermitage

As diversas mudanças que
ocorreram na vida religiosa du-
rante a década de 1960 e nos
anos que se seguiram, compre-
ensivelmente tiveram impacto
sobre Notre Dame de l’Hermi-
tage. Com o passar do tempo,
seus prédios e a propriedade fo-
ram tendo novas utilidades.

Com o número de entradas a
diminuirem, os superiores julga-
ram que era melhor consolidar as
várias casas de formação através
da França. Como resultado, de-
veria haver um noviciado nacio-
nal em Lacabane e um escolasti-
cado, localizado em Saint Genis.

Por seu lado, Notre Dame de
l’Hermitage cessou de servir co-
mo noviciado em 1960. O esco-
lasticado que se localizava ali,
fechou suas portas em 1964 e o

juniorado fez o mesmo em 1969.
Com o seu papel restrito a ser,
uma vez mais, uma casa provin-
cial e de repouso, tanto a admi-
nistração geral como a provin-
cial começaram a planejar a uti-
lização futura dos vastos espa-
ços da casa, que era tão cara aos
irmãos, mas que agora tinha si-
do deixada praticamente vazia.

Felizmente, o plano coinci-
diu com o crescimento da cons-
ciência de nossa necessidade de
dar uma resposta institucional
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ao convite de Vaticano II para
que retornássemos ao espírito
de nossas origens. O dons que o
Padre Champagnat e nossos pri-
meiros irmãos nos fizeram, fo-
ram rapidamente redescobertos
e procurávamos valorizá-los,
aprofundando-os através dos
pioneiros trabalhos de pesquisa,
como os do Ir. Pierre Zind e da-
queles que o acompanharam
nos anos subseqüentes. Como
conseqüência disso, os lugares
maristas foram aos poucos se
tornando centros de peregrina-
ção para os irmãos e também
para os leigos maristas.

Assumindo uma identidade
que correspondia ao tempo que
estava se iniciando, l’Hermitage
começou a acolher adolescentes
e jovens adultos da rede de esco-
las maristas através da França e
da diocese de Saint Etienne. Em
1973, a casa e a propriedade que
a circundava foram estabelecidas
como um centro da juventude.

Dois anos mais tarde, foi de-
signada para ali uma comunida-
de internacional, que tinha o pa-
pel de acolher e guiar o sempre
crescente número de peregrinos

que visitavam os lugares maris-
tas. Eventualmente, nossa admi-
nistração geral e a provincial de
Notre Dame de l’Hermitage co-
meçaram a redigir uma disposi-
ção para que a responsabilida-
de, tanto dos prédios como da
propriedade, fosse da comuni-
dade residente ali. Em 1987, de-
pois de várias avaliações, foi to-
mada a decisão de substituir a
comunidade internacional por
um grupo de irmãos da provín-
cia de Notre Dame de l’Hermi-
tage e integrar esta comunidade
à administração provincial.

O bicentenário do nascimento
de Marcelino foi celebrado em
1989. Os irmãos da província de
Notre Dame de l’Hermitage, com
o apoio da administração geral,
procuraram marcar o aconteci-
mento de várias maneiras. Uma
delas, particularmente memorá-
vel, foi a realização do encontro
europeu da juventude marista,
que reuniu milhares de jovens
que, de uma maneira ou outra, es-
tavam ligados ao nosso Instituto.
Foi uma alegre experiência de
oração, assim como de partilha de
fé e do espírito de família marista.

Reivindiquemos o espírito de l’Hermitage!
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Mais ou menos na mesma
época, a capela principal, os
quartos e as salas de reuniões,
como também os setores dos vi-
sitantes, foram renovados, com
o edifício histórico e Le Rocher.
Este trabalho tinha como objeti-
vo melhorar as acomodações
para o sempre crescente núme-
ro de irmãos que vinham visitar
o Hermitage, dentro do progra-
ma de encontros de reciclagem.

A reestruturação das unida-
des administrativas, que come-
çou a ocorrer através de nosso
Instituto principalmente na últi-
ma década, deu aos maristas da
Europa uma aparência geografi-
camente mais atualizada. A no-
va província de L’Hermitage re-
úne as duas antigas províncias
da França, a antiga província da
Catalunha, além de nossas fun-
dações na Suíça, na Argélia, na
Hungria e na Grécia.

Com a formação desta nova
província, em 2003, Notre Da-
me de l’Hermitage cessou de ter
a função de casa provincial.
Uma vez mais, tínhamos o de-
safio de encontrar cuidadosa-
mente e de maneira criativa co-

mo transformar o papel desta
importante propriedade e seus
edifícios, para fazer face às soli-
citações pastorais do futuro.

Um centro para acolher 
e acompanhar 
os peregrinos maristas

Por mais de 30 anos, Notre
Dame de l’Hermitage serviu tan-
to de centro para acolher e
acompanhar os peregrinos ma-
ristas e visitantes como de casa
provincial e de repouso. Durante
os últimos 15 anos, no entanto,
sempre mais leigos maristas, gru-
pos de irmãos e outros, não dire-
tamente ligados às nossas sessões
para a meia e a terceira idades,
aumentaram o número daqueles
que vinham a l’Hermitage pro-
curando aprofundar seus conhe-
cimentos e para valorizar as fon-
tes de nosso Instituto e de sua
missão. Tudo indica que esta
crescente corrente de peregrinos
aumentará nos próximos anos.

Para nos certificarmos que o
lugar teria os recursos necessá-
rios para prosseguir sua pastoral
de acolhida, adaptando-se às
necessidades motivadas por
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uma crescente variedade de gru-
pos de peregrinos (crianças, ca-
sais e famílias, além dos irmãos),
precisou ser iniciado um estudo
para proporcionar melhores aco-
modações e programas de entre-
tenimento em Notre Dame de 
l’Hermitage. Com este objetivo em
mente, o Conselho geral e o Con-
selho da nova província de L’Her-
mitage constituíram em 2004
uma Comissão internacional para
os locais maristas. Sua missão é
muito simples de compreender:
ajudar os dois conselhos, antes de
tudo, a desenvolver um plano pa-
ra Notre Dame de l’Hermitage.
Este plano passaria a ser chamado
de «Projeto Hermitage».

PPAARRTTEE IIIIII

O PROJETO HERMITAGE

O Projeto Hermitage prevê
tanto a renovação das pessoas,
como dos locais, e tem dois ob-
jetivos:
1. Desenvolver um novo pro-

grama de acolhida e de entre-

tenimento para os visitantes
de Notre Dame de l’Hermi-
tage.

2. Planejar e executar a renova-
ção dos prédios e de outros
espaços significativos, que fa-
zem parte da propriedade de
Notre Dame de l’Hermitage,
para facilitar a efetivação do
programa mencionado acima.
Este projeto é o fruto de uma

considerável reflexão e de uma
extensa consulta. Não apenas ele
foi submetido a revisões pelos
dois conselhos envolvidos, mas
também pelas comunidades do
Hermitage. Aproveitando a 7ª
Conferência geral, realizada em
setembro de 2005, os membros
do Conselho geral apresentaram
os principais elementos do pro-
jeto. Em contrapartida, recebe-
ram numerosas e úteis recomen-
dações e um enorme apoio para
a realização do plano.

A província de L’Hermitage
deve providenciar ela mesma os
recursos para pagar os dois ter-
ços dos custos totais, enquanto
o Conselho geral garantiu que a
administração geral, com a aju-
da das províncias e dos distri-

Reivindiquemos o espírito de l’Hermitage!
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tos do Instituto, cobrirá o terço
restante.

Eu sou grato aos irmãos da
província de L’Hermitage por
seu generoso apoio. Sem ele,
duvido que tivéssemos a cora-
gem de iniciar este trabalho.

O coração do projeto
Os locais ligados à fundação

têm um papel importante no
desenvolvimento do sentimento
religioso e da crença. Nos mo-
mentos de rápida e profunda
mudança cultural, como atual-
mente, eles são particularmente
significativos, servindo como
pontos de referência essenciais
para o trabalho do grupo na re-
descoberta e na nova definição
de sua espiritualidade e de sua
identidade.

Em nossa tradição marista,
estes dois elementos assumem
sua forma carismática original
a partir da interação com Mar-
celino e nossos primeiros ir-
mãos, e encontram sua expres-
são na maneira com que estes

homens se relacionaram com
Deus, com Jesus e Maria, uns
com os outros e com as crian-
ças e jovens necessitados de
seu tempo.

Francisco descreveu o edifí-
cio histórico de Notre Dame de
l’Hermitage como «o relicário
do beato fundador, onde todas
as coisas falam dele»9. Esta des-
crição não deixa de ser verda-
deira ainda hoje, pois ela conti-
nua sendo o lugar onde ficamos
face a face com a experiência
fundadora de Marcelino e de
seus primeiros recrutas. O Pro-
jeto Hermitage tem por objetivo
ajudar os irmãos e os leigos a re-
alizar seu desejo de se encontrar
hoje com esta mesma experiên-
cia fundamental. Porque, se o
Hermitage tem alguma coisa de
único a oferecer, esta é a presen-
ça especial de Marcelino e de
seus primeiros seguidores. O
edifício e seus arredores são re-
almente uma excepcional ex-
pressão de suas vidas e de seu
trabalho.
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Co-responsabilidade
Os documentos do recente

Capítulo geral foram claros a
respeito deste ponto: qualquer
que seja o futuro de nossa vida e
de nossa missão maristas, este
será o fruto dos esforços tanto
dos irmãos como dos leigos ma-
ristas. Aqueles dentre nós que
são irmãos, deveriam acolher es-
te desenvolvimento e serem
agradecidos pelo fato de tantos
de nossos colegas leigos e ami-
gos estarem ansiosos para apro-
fundar sua própria identidade
marista e se mostram atraídos
pela espiritualidade de Marceli-
no e de nossos primeiros ir-
mãos, assim como pela tradição
que eles nos transmitiram.

Ao renovar os espaços de No-
tre Dame de l’Hermitage, temos
a intenção de criar um museu,
onde serão expostas as realiza-
ções do passado. Ao mesmo tem-
po, gostaríamos de dar um passo
além no sonho feito por Marceli-
no, quando ele edificou o local.

O que quero dizer, então,
quando uso a expressão «reivin-
dicar o espírito de l’Hermitage»?
Nada mais, nada menos, do que
entrar em contato com Marceli-
no Champagnat e com aqueles
que foram seus contemporâneos,
tornando nossa a fé que eles tive-
ram, sua visão, sua coragem e sua
bravura na ação. Este espírito de
l’Hermitage é, e continuará a ser,
a base de nossa unidade, em
meio ao crescimento cada vez
maior da riqueza e da internacio-
nalidade da natureza e da missão
de nosso Instituto. Depois de ter
sido um instituto internacional
por mais de um século, agora é a
hora de ele começar a agir conse-
qüentemente10.

Estou convicto que o alto
grau de internacionalidade de
nossas comunidades e obras é
um ingrediente essencial que
nos dará sempre uma crescente
vitalidade. A renovação dos pré-
dios, que dará uma nova apa-
rência a l’Hermitage, ajudará to-

Reivindiquemos o espírito de l’Hermitage!
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dos aqueles que o visitam – in-
dependentemente de pressu-
postos de nacionalidade, de raça
ou de cultura – a se sentirem re-
almente em casa.

Realmente, se quisermos re-
novar nosso Instituto e suas
obras, o espírito de l’Hermitage
é uma questão que deve estar
sempre presente para nós. Tor-
nar o fundador sempre presente
em nossa mente e em nosso co-
ração é um importante passo na
direção da renovação. Isto signi-
fica que todos nós continuare-

mos sua ação, com bravura e co-
ragem.

Não é um exercício 
de nostalgia

O Projeto Hermitage, no en-
tanto, não é um exercício de
nostalgia, uma tentativa de rei-
vindicar um glorioso e imaginá-
rio passado. Enquanto a reivin-
dicação do fundador e de nos-
sos primeiros irmãos estiver
bem localizada ali, a casa e seus
arredores serão antes de tudo
considerados como memoriais
vivos destes homens e de seus
sonhos.

Ao mesmo tempo em que
respeitamos o passado, este pro-
jeto tem início pensando no fu-
turo. O trabalho de renovação é
um negócio sério e reto, por isso
deveremos prestar contas às fu-
turas gerações da maneira como
nós o abraçamos. Chegou o mo-
mento de pararmos de propor a
mudança de um ou outro ele-
mento no processo de renova-
ção, mas devemos oferecer com-
pletamente os nossos corações.
Se estivermos descontentes
diante deste desafio, devemos
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ser suficientemente honestos pa-
ra dizê-lo e nos colocarmos de
lado, saindo do caminho daque-
les que acreditam no futuro e na
nossa capacidade, com a graça
de Deus, de realizá-lo.

Hoje estamos também mais
conscientes que os irmãos e os
leigos e leigas maristas compar-
tilham a responsabilidade da
nossa missão e de sua vitalidade.
O espírito de Notre Dame de
l’Hermitage é uma fonte para
todos nós, em nossa busca de
novas e vinculadoras respostas
aos novos apelos que hoje deve-
mos enfrentar em nossa Igreja, e
que vêm também de nossa ma-
neira de viver e de nossa missão.
Para chegarmos a estas respos-
tas, precisaremos, no entanto,
mais do que passarmos simples-
mente alguns dias em peregrina-
ção para depois voltarmos ao
nosso local de trabalho. Uma
transformação do coração não é
nunca fácil de fazer. É preciso
apenas de um pouco mais tem-
po, de maiores sacrifícios e de
transcender-se a si mesmo. A
transformação de nossas comu-
nidades e de nossas famílias, de

nossa missão e nossas obras, não
nos pedirá um pequeno esforço.

Uma peregrinação a Notre
Dame de l’Hermitage é, sem dú-
vida, um primeiro passo em
uma caminhada muito mais lon-
ga, alguns momentos passados
em um lugar que evoca os pri-
mórdios e que nos ajudam a co-
nectar de maneira vital com nos-
sas origens. Saímos dali com ins-
piração e com energia renovada
para o trabalho que temos pela
frente. Penso que Jesus é o úni-
co que pode colocar nossos co-
rações em chamas, que pode
abrir nossos olhos e nos prover
de novos ingredientes para a
nossa vida em comum e para a
nossa missão de levar a sua Boa
Nova às crianças e aos jovens
necessitados de nosso tempo e
de nossos lugares.

Os programas
Desde o tempo de sua funda-

ção, Notre Dame de l’Hermitage
continua o seu trabalho de prepa-
rar os candidatos para a vida e a
missão maristas. No período em
que também serviu como centro
de retiros, os programas graduais
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de formação foram logo transferi-
dos para locais alternativos na
França e eventualmente para ou-
tras partes do Instituto, como a
Suíça, a Itália e a Espanha.

No início da década de 1970,
e durante os anos subseqüentes,
l’Hermitage tornou-se uma vez
mais o local para sessões curtas
de retiros sobre o espírito e o ca-
risma maristas. Os participantes
eram quase sempre irmãos que
em vários lugares estavam em-
penhados em projetos de retiros
mais longos. Nos últimos 15
anos, no entanto, seus lugares fo-
ram sendo ocupados pelos leigos
maristas, que vinham a l’Hermi-
tage em número cada vez maior,
freqüentemente em grupos orga-
nizados.

Muitas províncias e distritos
estão fazendo um notável esfor-
ço para proporcionar maior for-
mação aos irmãos e leigos e lei-
gas maristas, com um número
significativo de programas
atualmente em execução e diri-
gidos a esses dois grupos. Esta
participação segue em frente, a
partir destas experiências e com
um interesse renovado de apro-

fundar o conhecimento e a valo-
rização do carisma e da espiri-
tualidade maristas. Numerosos
são e felizes os que conseguem
fazer uma peregrinação a Notre
Dame de l’Hermitage, chegando
já com um significativo conheci-
mento a respeito do fundador e
de nossos primeiros irmãos.
Consciente desta situação, o Pro-
jeto Hermitage planeja desenvol-
ver e oferecer programas aos vi-
sitantes, que consolidem e dêem
continuidade às experiências
formativas anteriores.

Os programas que estamos
desenvolvendo serão destinados
àqueles que, viajando a l’Hermi-
tage renovado, possam realizar
em seus corações um encontro
com Marcelino e seus primeiros
irmãos. Ao mesmo tempo, deve-
mos confeccionar cada progra-
ma com uma sensibilidade vol-
tada à realidade da vida daque-
les que ali irão em peregrinação.
Como por exemplo, as pessoas
procedentes de diversas nações
e culturas que atualmente visi-
tam o centro, além das diferen-
tes idades. Para alguns, o tempo
que têm disponível é limitado,
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enquanto outros, talvez aprovei-
tando um período sabático ou
de intervalos profissionais, che-
gam com uma disponibilidade
maior de tempo. Alguns chegam
em peregrinação pela primeira
vez, enquanto outros são visi-
tantes veteranos, que conhecem
os lugares e suas riquezas. Al-
guns chegam para fazer pesqui-
sa, outros para entender melhor
o que significam a cultura e o
carisma maristas. Todos vêm pa-
ra rezar da sua própria maneira.

Para acomodar todas estas
inevitáveis diferenças, temos ob-
viamente que organizar uma
equipe que tenha a capacidade
de se adaptar e que tenha empa-
tia com as diferentes sensibilida-
des e necessidades daqueles que
chegam ao centro. Ao mesmo
tempo, estamos desenvolvendo
vários daqueles que chamamos
itinerários espirituais. Eles po-
dem variar em conteúdo e ex-
tensão, mas no fundo têm o
mesmo objetivo.

O trabalho de renovação é,
em parte, influenciado pela na-
tureza dos programas que esta-
remos realizando ali. Por exem-

plo, no edifício histórico, o pla-
no de renovação prevê o desen-
volvimento de estruturas que fa-
cilitarão o circuito dos visitan-
tes, ao contrário do atendimen-
to àqueles que chegam como
peregrinos. Está ainda em fase
de projeto a idéia de desenvol-
ver melhor as rotas indicando os
passos de Champagnat e outros
caminhos, na região de La Valla
e Le Pilat.

Aqueles que fizerem este ou
outros tipos de peregrinação,
caminharão sobre os passos do
Padre Champagnat e de alguns
de seus primeiros irmãos, e ve-
rão como eles realizaram seus
desafiadores trabalhos em con-
dições bem menos agradáveis
do que as nossas hoje. Nosso
projeto inclui também a organi-
zação de algumas rotas de pere-
grinação marial.

A intenção que norteia o Pro-
jeto Hermitage prevê também a
ampliação de seus limites para
além dos edifícios e da proprie-
dade, um esforço de extensão
que deverá ser bem desenvolvido
e estruturado. Isto permitirá que
pessoas, grupos e comunidades,
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geograficamente distantes, ten-
ham acesso ao mesmo itinerário
espiritual disponível àqueles que
têm a possibilidade de viajar a
Notre Dame de l’Hermitage.

Este aspecto do programa se-
rá executado de duas maneiras.
Antes de tudo, aproveitando
melhor os mais recentes recur-
sos de comunicação e de tecno-
logia e, em segundo lugar, tor-
nando alguns membros da nova

comunidade de l’ Hermitage pe-
riodicamente disponíveis a visi-
tar províncias e distritos. A au-
sência deles do centro deverá
ser cuidadosamente planejada,
contanto que não perturbe o
trabalho de acolhida, de coor-
denação e de formação, que es-
tá no coração do programa que
estamos desenvolvendo.

Crescimento espiritual
A canonização de Marcelino

Champagnat relembrou a todos
nós que o carisma que se intro-
duziu na Igreja através dele per-
tence ao povo de Deus e não ape-
nas a seus irmãos. Ao abraçarmos
este carisma, nós permitimos que
o espírito, que era tão vivo e ativo
no fundador, possa viver e respi-
rar em cada um de nós hoje.

O carisma marista, por esta
razão, é um catalisador para o
crescimento tanto humano co-
mo espiritual e, mais importan-
te, para desenvolver a compre-
ensão do nosso lugar na missão
da Igreja. E nisso consiste o
completo significado e a pro-
posta do Projeto Hermitage. Os
inúmeros itinerários espirituais
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do próprio Projeto contribuem
todos juntos a proporcionar a
experiência de tocar, seja pesso-
almente, seja à distância, os lu-
gares maristas, seus caminhos e
sua história. Podem servir tam-
bém para aprofundar uma ca-
minhada de fé, na qual muitos
de nós já estamos empenhados
hoje, e de fazê-la segundo a par-
ticular maneira marista.

Cada um de nós se lança em
uma longa peregrinação de con-
versão que conduz à reconcilia-
ção com Deus, conosco mesmos,
uns com os outros e com o mun-
do em geral. O fruto desta ca-
minhada aparece melhor quando
ela é a fonte de nosso zelo pela vi-
da apostólica e por uma radical
vivência evangélica.

Como Marcelino e seus primei-
ros seguidores, através do tempo
nós chegaremos a entender e a ex-
perimentar mais intensamente a
presença e o amor de Deus, dando
a Jesus e Maria os lugares mais im-
portantes de nossas vidas, e assu-
mindo em nós mesmos a virtude
da simplicidade. Conseqüente-
mente, as expressões de identida-
de marista, de espiritualidade

apostólica marista e de obras ma-
ristas assumem um significado
sempre maior.

Um centro para acolher
peregrinos maristas
e visitantes

O espírito de acolhida, que é
a característica central do Projeto
Hermitage, é essencial para a efe-
tiva execução daquilo que em ge-
ral estamos pretendendo. Nin-
guém pode ter dúvidas que No-
tre Dame de l’Hermitage seja o
lugar onde todos são bem vindos
e feito para que se sintam em ca-
sa. Apenas desta maneira eles
podem chegar a l’Hermitage e
estarem em condições de apro-
fundar a experiência da identida-
de e da espiritualidade maristas,
assim como do espírito de famí-
lia que permanece no coração de
cada um, e encontra a sua inspi-
ração nas atitudes de Maria, a
mãe de Jesus e esposa de José.

Esta atitude e a atmosfera de
acolhida se mostrarão por si
mesmas, através da maneira co-
mo a comunidade residente se
relaciona com os visitantes e pe-
regrinos, além do plano da casa
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e seus programas. O Projeto
Hermitage tem por objetivo as-
segurar que todas as coisas e to-
das as pessoas associadas à No-
tre Dame de l’Hermitage sejam
tocadas pelo senso de acolhida e
por se sentirem em casa.

Baseando-se neste princípio,
numerosas decisões foram toma-
das. Antes de tudo, os espaços e
as acomodações, que deverão ser
remodeladas na casa, devem ser
concebidos para criar uma atmos-
fera na qual a presença da equipe
residente possa ser evidente, de
maneira discreta, mas clara.

Esta organização não deve,
no entanto, impedir uma situa-

ção na qual uma província ou
instituição, seja ela marista ou
não, chegasse ao centro com
seus próprios programas e gru-
pos de coordenadores. Na reali-
dade, nosso objetivo é criar uma
atmosfera que seja distintamen-
te marista, e alguém ali não po-
de ter dúvidas quanto à evidên-
cia de ser «à maneira de Maria».

Uma comunidade 
que acolhe e acompanha
os visitantes

Por esta razão, o Projeto Her-
mitage procura criar uma atmos-
fera de acolhida e de hospitali-
dade, para que seja possível um
encontro com Marcelino e com
nossos primeiros irmãos. Uma
comunidade deve permanecer
no coração deste esforço e assu-
mir a responsabilidade das tare-
fas de acolhida, de acompanha-
mento e de animação de todos
aqueles que chegam ao centro.

Ao deixar l’Hermitage, todo
visitante ou peregrino deve levar
consigo a lembrança de ter vivi-
do durante aquele tempo em
uma comunidade cristã, que é
marista no nome e de fato. E ho-
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no nome e de fato. 



je isto significa que as diferen-
ças devem ser acolhidas, sejam
elas de nacionalidade, de raça,
de cultura ou de nível de vida.
Isto significa também que todos
os membros devem ter um en-
tusiasmo pela missão. Porque,
se a experiência de passar um
tempo em Notre Dame de 
l’Hermitage deve ter algum signi-
ficado, que seja o de fazer arder
o desejo de levar a Boa Nova de
Deus às crianças e aos jovens
necessitados. E de maneira
muito simples, empregando o
tempo que Marcelino precisou
para dizer às crianças o quanto
Jesus as ama.

Os detalhes
Estamos planejando designar

uma comunidade para Notre
Dame de l’Hermitage, formada
provavelmente de 12 membros:
oito irmãos e quatro leigos e lei-
gas. A metade da comunidade
virá da província de L’Hermita-
ge, enquanto a outra metade se-
rá originária de outras partes do
Instituto, trazendo uma interna-
cional e multicultural dimensão
à comunidade.

Estes irmãos, que continua-
rão pertencendo às suas comu-
nidades de origem, serão em
princípio comissionados por um
período não inferior a seis anos.
Os leigos e leigas da comunida-
de se engajarão por um período
mínimo de dois anos.

A comunidade encontrará a
sua vida apenas em seu esforço
diário para se tornar uma ver-
dadeira comunidade. E isso sig-
nifica cair, levantar-se nova-
mente e estar pronto a repetir
outras vezes a mesma experiên-
cia! Na realidade, significa es-
tar em comunhão uns com os
outros, a engajar seu tempo e a
procurar um honesto relaciona-
mento entre os membros do
grupo.

Se a nova comunidade de
Notre Dame de l’Hermitage
quiser realmente tornar-se aqui-
lo que Marcelino tinha em men-
te – pessoas unidas através do
coração e da mente – seus mem-
bros necessitarão aplicar os mé-
todos que ele propunha para
chegar a esse fim: respeito mú-
tuo, oração, perdão e reconcilia-
ção, simplicidade de vida.
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Eles próprios precisarão
também fazer alguns dos itine-
rários que serão utilizados pelos
visitantes e peregrinos. Desta
maneira eles poderão cuidar de
seu próprio encontro com o
fundador e a com primeira co-
munidade de La Valla, depois
Hermitage. Em geral, muito
provavelmente a execução do
Projeto Hermitage dependerá

eventualmente da capacidade
desta nova comunidade em vi-
ver de maneira integral o espíri-
to e a vida maristas, além de sua
capacidade em comunicar aos
outros exatamente o que isso
significa.

O esquema abaixo resume o
plano que temos para breve, com
a designação da comunidade de
Notre Dame de l’Hermitage: 
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Marcelino Champagnat e os primeiros irmãos 
História e carisma

Orientado ao futuro:
atento aos sinais 

dos tempos

COMUNIDADE

DE ACOLHIDA

Centro de 
espiritualidade: 

à maneira 
de Maria

Centro 
de formação:

itinerários 
e experiência



Uma palavra final sobre a co-
munidade que nós planejamos
para l’Hermitage. Através da his-
tória do lugar, desde o tempo de
Marcelino até o presente, tive-
mos uma comunidade depois da
outra que foram excelentes no
enfrentar os desafios de seu tem-
po na história geral e na história
de nosso Instituto e sua missão.
Talvez, a novidade no momento
presente seja a designação de um
grupo, cuja única tarefa será a de
acolher e acompanhar aqueles
que chegam ali como visitantes e
peregrinos.

Como no passado, vimos a co-
munidade desenvolvendo seu im-
portante apostolado em comun-
hão e em coordenação com as co-
munidades de La Valla e Rosey. É
o meu desejo, também, que esta
nova comunidade abra seus cora-
ções e suas portas para os peque-
nos grupos de jovens que procu-
ram aprofundar sua experiência e
a valorização da comunidade ma-
rista, de sua vida e de sua missão.
Alguns poderiam muito bem, de
maneira geral, ser incluídos em
uma vida comunitária durante
um período.

PPAARRTTEE IIVV

O TRABALHO
DE RENOVAÇÃO

Em fevereiro de 2007, depois
de incorporar algumas numero-
sas sugestões do Conselho pro-
vincial de L’Hermitage, o Con-
selho geral deu a sua aprovação
ao plano de renovação dos edifí-
cios e dos espaços externos a
partir desta reestruturação de
Notre Dame de l’Hermitage.
Durante várias semanas, alguns
irmãos através do Instituto ex-
primiram suas preocupações a
respeito de um projeto de tal
magnitude, e se atualmente ele
poderia ir em frente baseado
simplesmente no caráter marista
do edifício.

Para dissipar estes receios,
gostaria de partilhar com vocês
algo a respeito dos critérios que
foram utilizados para as escol-
has que tiveram que ser feitas,
assim como para o plano básico
de renovação, deixando as ex-
plicações dos detalhes mais es-
pecíficos sobre o projeto para o
CD e outros materiais com re-

Reivindiquemos o espírito de l’Hermitage!

30



cursos áudio-visual, que vocês
receberão em cada província e
distrito.

Como está ilustrado na foto-
grafia acima, Notre Dame de
l’Hermitage se constitui de um
conjunto de três edifícios. Ali
estão, ao centro, o chamado edi-
fício histórico; à esquerda, o
grupo conhecido como Le Cè-
dre, e, finalmente, em destaque,
Le Rocher.

A renovação 
do edifício histórico

Marcelino Champagnat foi o
primeiro arquiteto deste prédio e
a memória de sua vida e de seu
trabalho deve poder ser encontra-
da através de quase todas as suas
dependências. Este fato inspirou
o plano de renovação que esta-
mos pretendendo executar. Esta-
mos determinados não apenas em
conservar viva sua memória, mas
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também em promover ativamente
o edifício como um dom para a
Igreja e para os jovens, ao mesmo
tempo em que tornaremos mais
atualizadas suas instalações, que
servirão às necessidades de hoje e
às que surgirão no futuro.

Em nosso planejamento, fo-
mos guiados por cinco critérios:
1. Colocar em evidência estes es-

paços que fizeram parte da vi-
da do fundador, restituindo-
os, tanto quanto possível, a seu
estado original.

2. Preservar o estilo tradicional
do prédio, e ao mesmo tempo
incorporar algumas facilidades
necessárias para acolher ade-
quadamente o crescente nú-
mero e a variedade de visitan-
tes, como por exemplo os ca-
sais, as famílias com crianças.

3. Reforçar a estrutura em geral e
corrigir os problemas de cons-
trução, onde eles apareceram
com o tempo, como por exem-
plo os pavimentos danificados
em alguns espaços e celas.

4. Reduzir o número de níveis
que existe em um mesmo an-
dar, e com isso reforçar a segu-
rança e facilitar os movimentos.

5. Melhorar as condições acústi-
cas no setor dos dormitórios e
nos locais destinados como
parlatórios.

O edifício Le Rocher,
antigo escolasticado

Este edifício estará sendo re-
novado, tendo-se em mente três
objetivos:
1. Duplicar o número de dormi-

tórios na propriedade.
2. Ter a capacidade de acomodar

dois diferentes grupos ao mes-
mo tempo, com programas
que utilizem duas diferentes
dinâmicas.

3. Ter a capacidade de acolher
adolescentes e jovens adultos.
Conseqüentemente, os três an-

dares superiores serão transfor-
mados em dormitórios, enquanto
o andar térreo será organizado de
tal maneira que se possa atender
às necessidades de grupos de jo-
vens e de adolescentes.

O grupo de edifícios
chamado Le Cèdre

Este grupo de edifícios será
demolido e substituído por um
novo prédio, que será destinado
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a proporcionar as seguintes
acomodações necessárias:
1. Uma área de recepção, aonde

todos aqueles que chegam a
Notre Dame de l’Hermitage
possam ser bem acolhidos.

2. Um refeitório com a capaci-
dade para 200 pessoas.

3. Uma sala de conferências com-
pletamente equipada, com a
mesma capacidade do refeitó-
rio e circundada de pequenos
locais como pontos de encon-
tro.

4. Uma cozinha central.
O plano prevê uma estrutura

simples para este novo prédio.
Ele deverá ser baixo e com um
desenho contemporâneo, pro-
curando tornar mais proemi-
nente o edifício histórico e, ao
mesmo tempo, também respei-
tar o meio ambiente.

A entrada para Notre Dame
de l’Hermitage e o estaciona-
mento serão organizados de tal
maneira que o acesso ao edifício
histórico seja feito a partir do
setor sul da propriedade. Ao
chegarem, os visitantes que ca-
minharem na direção do edifí-
cio histórico terão, respectiva-

mente, à esquerda, um bosque
que se encontra nas encostas do
terreno e, atrás, áreas livres não
cultivadas. O Gier, o jardim das
hortaliças, a «capela do bos-
que» e o cemitério, ficarão à sua
direita.

PPAARRTTEE VV

TRÊS PEDIDOS

Os trabalhos de renovação
estão programados para terem
início o mais tardar em maio de
2008, devendo estar concluídos
em maio de 2009. Este período
de 12 meses será um tempo de
intensa atividade, não apenas
porque o objetivo é terminar a
construção dentro do prazo es-
tabelecido, mas também por-
que, e é o mais importante, esta-
rá se concluindo o programa de
coordenação e iniciando-se a
formação da comunidade que
será a responsável por este mes-
mo programa.

Os irmãos e os maristas lei-
gos, que surgirão como mem-
bros desta primeira comunida-
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de, estarão ocupados tanto com
o aprendizado de línguas, como
no aprofundamento de seu con-
hecimento de Marcelino e de
nossos primeiros irmãos, conhe-
cendo-se uns aos outros, desen-
volvendo o projeto comunitário
e iniciando a formar uma verda-
deira comunidade, familiarizan-
do-se com o programa de coor-
denação, de formação e de
acompanhamento daqueles que
chegarem ao Hermitage.

Meu primeiro pedido a cada
um de vocês refere-se a um con-
vite, para estudar e refletir. Jun-
tando-se àqueles que comporão
a primeira comunidade de l’-
Hermitage reformado, façamos
um especial esforço para apro-
fundar nosso conhecimento e
nosso amor pelo fundador e por
seus primeiros seguidores.

Brevemente vocês estarão re-
cebendo alguns impressos e um
material áudio-visual explican-
do o Projeto Hermitage. Eu os
encorajo a utilizar estes recursos

de maneira pessoal ou comuni-
tariamente, nos locais onde des-
envolvem seus ministérios. Eu
os convido também a ler mais
uma vez o capítulo 12 da pri-
meira parte da «Vida de José
Bento Marcelino Champagnat»
(Roma 1989), escrita pelo Ir. 
Jean-Baptiste11.

Meu segundo pedido refere-
se a um outro convite, a rezar.
Tão logo serão indicados os no-
mes daqueles que integrarão a
nova comunidade de Notre Da-
me de l’Hermitage, enviarei
uma nota aos nossos provinciais
e superiores de distrito. Por fa-
vor, rezem por cada um deles,
nominalmente, todos os dias,
pessoalmente e em suas comuni-
dades e famílias.

Finalmente, conto com a sua
generosidade, nos ajudando fi-
nanceiramente para estes traba-
lhos de reforma e renovação.
Juntamente com esta carta, es-
tou enviando uma nota dirigida
a cada um dos provinciais e su-
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periores de distrito com a quan-
tia sugerida para que a provín-
cia ou distrito possa participar,
empenhando-se diante do pro-
jeto. Deixo a cada unidade ad-
ministrativa a decisão sobre a
melhor maneira de obter o din-
heiro, envolvendo o maior nú-
mero possível de pessoas no
projeto. Sou realmente muito
agradecido pelos esforços que
fizerem a respeito destes dois as-
pectos.

Conclusão
Antes de encerrar esta carta,

gostaria de expressar minha gra-
tidão aos membros da Comissão
internacional para os locais ma-
ristas. Indicados no início de
2004, eles têm dedicado uma
grande quantidade de tempo e de
energia para desenvolver o proje-
to, tal como o conhecemos agora.
Todo o tempo eles estiveram em
diálogo com o Conselho geral e o
Conselho provincial de L’Hermi-
tage, e foram de grande ajuda pa-
ra estes dois grupos em sua tarefa
própria de reflexão. Muito obri-
gado aos irmãos Jean-Pierre Des-
tombes, Maurice Goutagny,

Alain Delorme, Michel Morel e
Josep Maria Soteras, da província
de L’Hermitage, e aos irmãos
Onorino Rota (Mediterrânea),
Javier Espinosa (América Cen-
tral), George Fontana (Estados
Unidos da América), José Pérez
(Compostela) e Albert André
(Europa Centro-Oeste).

Esta comissão foi sucedida
em 2006 por um segundo gru-
po, que recebeu o nome de Co-
missão central. A sua tarefa até
agora foi a de auxiliar os dois
conselhos na execução do proje-
to, e seu trabalho continuará até
setembro de 2009.

Os planos de renovação, que
fazem parte do Projeto Hermita-
ge, são o resultado de um árduo
trabalho do senhor Joan Puig-
Pey e sua equipe de arquitetos,
provenientes de Barcelona. Eles
anotaram atentamente todas as
nossas idéias, nossos desejos,
nossas sugestões e recomenda-
ções. Nossa amizade foi abenço-
ada pela qualidade do diálogo,
na confiança mútua e na retidão
do relacionamento.

O resultado é um plano que
obteve a aprovação das duas
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mitage de Marcelino, assumin-
do-o como nosso próprio. Que
este esforço possa nos dar o seu
ardor e o seu zelo, para levarmos
a palavra de Deus às crianças e
aos jovens necessitados de hoje.
Que Maria, nossa Boa Mãe, e o
próprio fundador sejam nossos
guias neste esforço.

Com orações e afeto, 
seu irmão, 

Seán Sammon, fms
Superior Geral

partes e certamente, é o que
desejamos, satisfará as suas ex-
pectativas e as das gerações que
virão. A todos os envolvidos, ex-
presso minha gratidão e rezo
para que o trabalho de renova-
ção se realize sem incidentes ou
acidentes, como no tempo de
Marcelino.

Muito obrigado pelo seu inte-
resse neste projeto e seu entu-
siasmo em compartilhar deste
espírito. Que o trabalho que se
realizará possa significar um pas-
so a mais nos nossos esforços pa-
ra reivindicar o espírito do Her-
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