
Palavras do Ir. Ernesto Sánchez 
no encerramento do XXII Capítulo Geral

O “NOVO COMEÇO” 

JÁ INICIOU!

Há alguns dias recebíamos um vídeo de saudação de um nume-
roso grupo de jovens, reunidos em Porto Alegre (Brasil), os quais, 
a uma só voz diziam: o “Novo Começo já iniciou”. Entusiasmou-
-me escutar estas palavras, justamente porque vinham dos jo-
vens.

Foi como escutar a voz de alguém que nos estivesse olhando, 
através da grande janela desta sala capitular, durante as seis se-
manas... e, levantando a voz, batendo um pouco na vidraça nos 
dissesse: “Irmãos e Leigos reunidos no Capítulo, vocês já estive-
ram experimentando esse “Novo La Valla”.

Em continuação, olhei a imagem de Maria de Fourvière, a Mesa 
de La Valla, e o quadro da Última Ceia... fortes símbolos que esti-
veram presentes, em nossa sala capitular. Baseado nesses símbo-
los ocorreu-me organizar algumas ideias que hoje partilho com 
vocês.
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1. Olhamos Maria

Ao olhar a imagem de Maria, que nos acompanhou 
ao longo destas semanas, procurei acercar-me de 
seu coração, como fazia Champagnat, e imaginei, 
por uns instantes, o que pode ter acontecido em 
seu interior, instantes depois de ter-se atrevido a 
dar um sim confiado e aventurado a Deus (cf. Lc 
1,38). Creio que somente um coração livre e cheio 
de fogo foi capaz de aceitar o começo de algo novo, 
inusitado, desconhecido... mesmo que os planos 
tivessem mudado totalmente em instantes.... De 
imediato dirige-se à região montanhosa para en-
contrar-se com Isabel (cf. Lc 1,39) e, meses depois, 
nos dá Jesus (cf. Lc 2,7). Podemos imaginar também 
o que se passava no coração de Maria, prestes a dar 
à luz, com o susto e a angústia de não encontrar 
um lugar digno para receber a criança (Lc 2, 7). E, 
de novo, creio ter sido graças a seu coração livre e 
cheio do calor de Deus que ela foi capaz de acolher 
a novidade.

Junto com o ânimo e a fortaleza que sentimos nes-
tes momentos, possivelmente também nos acom-
panhem alguns medos, ao imaginar nosso regresso 
às diferentes realidades, onde encontraremos, com 
certeza, uma grande acolhida, desafios, e mais de 
uma situação difícil ou complicada a enfrentar...

Ou, quem sabe, o medo que possamos sentir diante do saber deixar algumas coisas para permitir que 
outras nasçam, como falamos tantas vezes ao longo do Capitulo. Como no caso de Maria, somente se 
contarmos com um coração livre e ardente, seremos capazes de acolher a novidade, e dar Jesus ao mundo.

2. A mesa do “Novo La Valla”

Junto a Maria, acompanhou-nos a mesa de La Valla, símbolo claro e atrativo para todos quantos vibra-
mos hoje, em profundidade, com o carisma de Marcelino. Uma mesa na qual há lugar para todos: Irmãos, 
Leigos maristas, tantos educadores, educadoras e pessoas servindo nas obras maristas, crianças, jovens, 
ex-alunos, famílias, junto com sacerdotes, religiosos e religiosas que alimentam seu caminhar vocacional a 
partir das fontes maristas.... Uma mesa que acolhe a todos os Maristas de Champagnat. Mesa da qual todos 
podem se aproximar. Esta é a maravilha desse dom à Igreja e ao mundo, que nos faz sentir uma grande 
família no carisma marista.

 No dia seguinte à minha eleição, solicitaram-me um breve vídeo para um grupo de jovens de nossas es-
colas dos Estados Unidos, que se reuniam para viver uns dias de experiência em chave de “Novo La Valla”. 
Foi um vídeo que tornei extensivo ao grupo de jovens brasileiros mencionados no início. Tomando como 
símbolo a mesa, quis explicar, de maneira simples e pedagógica, o que para mim poderia significar um 
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“Novo La Valla”, em linha com o que refletimos juntos ao longo deste Capítulo. A mesa que Champagnat 
construiu se apoia equilibradamente em quatro pernas, que bem poderiam ser como quatro importantes 
pilares desse Novo Começo:

• O primeiro, nossa incansável busca de sentido, nossa busca de Deus;

• O segundo, formar famílias que cuidam da vida e que geram vida;

• O terceiro, ser profetas de dignidade humana, presentes entre as crianças e os

   jovens mais vulneráveis e sem voz;

• O quarto, ser presença curadora e cocriadora de nossa casa comum.

Gostaria de dizer uma palavra sobre cada um desses pilares, começando pelo último que mencionei.

a. Presença curadora e cocriadora de nossa casa comum

Nestes dias desfrutamos da maravilhosa natureza verde que rodeia esta cidade de Rionegro, e das chuvas 
contínuas que permitem manter esta beleza. No dia da abertura do Capítulo, escutamos que 30% do ter-
ritório colombiano forma parte da Amazônia. Esse contato geográfico nos recorda a grande importância 
que este ecossistema tem para o Mundo.

Nossa casa comum, nossa mãe terra, nos pede aos gritos, há vários anos, que façamos algo para frear o uso 
e a exploração desmedida que dela fazemos. Sua generosidade e abundância começam a esgotar-se, não 
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porque não nos queira dar mais, mas porque estamos usufruindo de maneira exagerada e sem controle. 
O Papa Francisco, em sua carta Encíclica Laudato Si’, sobre o cuidado da casa comum, expressa: que não 
basta cada um ser melhor para resolver uma situação tão complexa como a que afronta o mundo atual... 
Aos problemas sociais se responde com redes comunitárias, não com a mera soma de bens individuais... 
E a conversão ecológica, que se requer para criar dinamismo de mudanças, é também uma conversão co-
munitária (n. 219).

Que consequências positivas se conseguiria se, como Maristas, tomássemos a sério uma ação conjunta, 
contribuindo com o nosso grão de areia, nos 80 países onde estamos presentes? Poderíamos começar a 
partir de um gesto pessoal que incida progressivamente em nossas Províncias, Distritos e na Administra-
ção Geral? Já temos iniciativas aqui e ali... Como contagiar-nos mais com tudo isso? Imaginemos como este 
tema da ecologia e do cuidado com nossa casa comum poderia intervir em decisões importantes com res-
peito a estruturas, construções, utilização de recursos... e, sobretudo, a influência positiva que poderíamos 
ter em tantas pessoas, famílias, crianças e jovens que, em suas decisões cotidianas, vão transformando o 
mundo. Para isso, trata-se de fazer real este tema da formação para a ecologia, utilizando nossas estruturas 
educativas e pastorais.

b. Profetas da dignidade humana, presentes junto às crianças e aos jovens mais vul-
neráveis e esquecidos

Durante os primeiros dias do Capítulo, todos vivemos uma experiência de contato solidário nas periferias 
da cidade de Medellín. Com certeza esta vivência nos conectou com muitas situações de crianças e jovens 
que conhecemos, cuja dignidade humana continua, ainda hoje, sendo pisoteada.

Na minha mente permanecem muito presentes os rostos dessas jovenzinhas que encontramos, no centro 
que me coube visitar, com olhares de vidas golpeadas e, ao mesmo tempo, com uma centelha de espe-
rança e sonhos, graças à presença de pessoas que as acompanham em sua recuperação. Esta experiência, 
somada à presença, dias depois, no Seminário Conciliar, onde prestamos homenagem àquele grupo de 
Bispos que há quase 50 anos e, com o Documento de Medellín, se comprometeram a ser uma Igreja pró-
xima, terna e corajosa, em favor dos pobres, marcaram-me, pessoalmente, com força durante o Capítulo.

É claro o apelo, Irmãos e Leigos, a que abandonemos com coragem nosso conforto, para sermos mais li-
vres e buscarmos caminhos concretos, que nos levem ao encontro das crianças e jovens mais necessitados 
e marginalizados, para que nos enriqueçamos de seus dons e, com eles, sejamos profetas da dignidade 
humana. Sentimos um forte desafio a responder, perante a realidade migratória que surge com força em 
tantas partes do mundo onde estamos presentes. Esta profecia inclui nossa ação decidida na defesa dos 
direitos das crianças, na condenação de qualquer tipo de abuso cometido contra elas, trabalhando com 
firmeza e coragem para que nunca mais aconteçam.

Nesta linha de buscar caminhos concretos que nos levem a aproximarmo-nos das crianças e jovens mar-
ginalizados, creio na força transformadora de nossas obras educativas e sociais, universidades e nossos 
movimentos juvenis. Eu mesmo sou fruto do trabalho educativo marista, pois minha vocação se forjou 
sendo aluno marista e membro da pastoral juvenil.

Que implicações teria este tema da profecia da dignidade humana em cada uma de nossas obras educati-
vas e atividades de todo tipo? O que poderia pedir a cada qual pessoalmente? E, em nível de comunidades, 
de Províncias e Distritos, de Administração Geral?
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Atrevo-me a dizer que, ao longo dessas seis semanas, vivemos, como Capítulo, a experiência de uma casa 
de família que cuidou da vida e que gerou vida nova. Em contexto multicultural, internacional, com diver-
sidade de idades e experiências, Irmãos, Leigos, Leigas, auxiliares e nosso capelão, Pe. Rodrigo, fizemos 
juntos a experiência de um “Novo La Valla”.

Expressamos que o futuro do carisma estará baseado numa comunhão de Maristas plenamente compro-
metidos, unidos a partir da diversidade, e sendo corresponsáveis da vida e missão maristas.

Dissemos que desejamos estimular uma profunda renovação de nossa vida comunitária, ser criadores de 
família, gerar relações autênticas, experimentar nossa vulnerabilidade como instância de fecundidade e li-
berdade; que queremos viver um estilo de vida simples, próximos dos pobres e que nos comprometemos, 
pessoal e comunitariamente, a estar mais presentes entre os jovens, acompanhando-os com propostas 
vocacionais proativas.

Tão somente como Maristas apaixonados no seguimento de Jesus, como religiosos Irmãos, ou como Lei-
gos maristas, será possível construir um “Novo La Valla”. Eu não duvidaria em investir tudo o que se faça 
necessário, em energias humanas e recursos financeiros, para suscitar e acompanhar os processos vocacio-
nais. Com isso quero insistir, equilibradamente, na necessidade do testemunho conjugado com ações pla-
nificadas para gerar nova vida marista. Gostaria de propor-me e propor-lhes que dediquemos, no decorrer 
do ano, o correspondente a um dia por semana (aproximadamente 50 dias anuais) dedicado a apoiar, 
conscientemente, e de perto, ações ou presenças que cultivem e acompanhem a vida marista nascente, 
em sua forma de vida religiosa ou leiga. Cada um pode perguntar-se como poderá fazer isso de modo 
concreto. E, oxalá, isso pudesse ser vivido por muitas pessoas pelo mundo marista afora. De minha parte, 
gostaria de ser o primeiro a viver esse convite que faço.

Podemos imaginar a sinergia que seríamos capazes de formar, criando uma série de lares vivos que geram 
vida por toda parte, em 80 países? O ‘anel de fogo’ que existe em nossa terra (essa rede de mais de 400 
vulcões que se estende desde a América do Sul e do Norte, até a Ásia Oriental, Austrália e Nova Zelândia) 
poderia ser um maravilhoso símbolo para ilustrar essa sinergia. Anel de fogo que se comunica e que forma 
um todo, imagem do corpo global que desejamos continuar construindo como Instituto. O fogo fala de 
paixão, de calor, de unidade, comunicação e, sobretudo, de luz. A isto somos chamados a ser: luz e calor 
em meio a um mundo tão fragmentado.

c. Formar famílias que cuidam da vida e geram vida nova
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d. Nossa incansável busca de sentido, nossa busca de Deus.

O quarto e último pilar, a partir do qual nasce a possibilidade de que aconteçam os três já mencionados: 
nossa incansável busca de sentido, nossa busca de Deus. Mencionamos que desejamos aprofundar nossa 
experiência de Deus, no encontro pessoal, na vida cotidiana, para ser suas testemunhas apaixonadas por 
vida plena e feliz. E que para isso queremos favorecer programas para cultivar a interioridade, para reavivar 
a espiritualidade e a vida a partir de Deus.

Parece-me que durante esses dias de Capítulo, fomos capazes de viver, pessoal e comunitariamente, mui-
tos tempos de oração silenciosa, contemplativa. Quisemos viver um processo que nos permitiu perceber 
os chamados que o Senhor sussurrava em nosso interior e, a partir daí, fomos capazes de fazer surgir novas 
e criativas ideias. No meio de um mundo acelerado e com tantos ruídos, o cultivo da interioridade em cada 
um de nós, em nossas comunidades e em nossas obras, pode ser o modo privilegiado para fazer surgir a 
espiritualidade sólida e adaptada a nossos tempos. Contamos com uma herança espiritual muito rica e um 
patrimônio carismático, a partir do qual podemos alimentar-nos do “pão de casa” e compartilhá-lo com 
tantas pessoas... Sobretudo, com tantos jovens desorientados e em busca, ou sedentos de sentido, profun-
didade, de vida autêntica, ou de Deus, mesmo se, talvez, não o nomeiem assim.

3. Amor e serviço, a liderança de Jesus

Finalmente, junto à imagem de Maria de Fourvière, e à mesa de La Valla sustentada nesses quatro pilares 
que temos glosado, quero aludir à terceira imagem de minha alocução. Faço-o, dirigindo-me em particular 
a vocês, Provinciais e Superiores de Distrito, membros do Conselho Geral, leigos, leigas e jovens convida-
dos ao Capítulo. Apreciando o mural que nos acompanhou nesta sala capitular, desde o começo, recorda-
mos o núcleo da liderança de Jesus: ser servidores, amar-nos uns aos outros, lavar os pés...
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Parece-me que sentimos repetidas vezes, durante o Capítulo, uma moção para fortalecer-nos como corpo 
global, no mundo marista. Este movimento poderá tornar-se realidade se cada um de nós tomar a sério 
este chamado. A transparência na comunicação, assim como a abertura e a disponibilidade, serão pon-
tos-chave para avançar. Necessitamos de uma organização e algumas estruturas que não sejam muito 
pesadas, ou melhor, sejam flexíveis e adaptadas, que gerem vida. Com nossas Unidades Administrativas, 
Regiões e Administração Geral, podemos continuar a criar redes e a adaptar, se necessário, nossas formas 
organizativas, em vista da vitalidade do carisma e da missão.

Para todos os que estamos implicados no serviço da liderança, parece-me importante recordar a impor-
tância de cuidar-se e de cuidar-nos. Começando pelo sadio equilíbrio entre trabalho, descanso, cuidado 
da saúde e do itinerário espiritual, incluindo a importância de contar com quem nos acompanhe. Pessoal-
mente, quero expressar-lhes que, a partir dos serviços de Superior e Vigário Gerais, junto com os Conse-
lheiros Gerais, desejamos colocar as mais fortes energias no cuidado e no acompanhamento das pessoas, 
começando por vocês, Provinciais e Superiores de Distrito. Não duvidem, em nenhum momento, de entrar 
em comunicação conosco. Falar-nos uns aos outros com a veracidade será o melhor serviço que podere-
mos dar-nos mutuamente. Proximidade e serviço serão os sinais de uma liderança mariana, expressa como 
desejo, minutos depois de ter sido eleito.

Junto com a vivência e o testemunho pessoais de querer ser os primeiros a levar a cabo as orientações des-
te Capítulo Geral, será importante imaginar e pensar no processo pedagógico que desejamos colocar em 
marcha, nos próximos meses, para que o Instituto inteiro chegue a estar em sintonia. Junto com o desejo 
de ir às pressas, não duvidemos em dispor de tempo e energia necessários para motivar e acompanhar a 
cada pessoa e grupo, no processo de abrir-se aos chamados, e de saber deixar algumas coisas para permi-
tir que nasça algo novo.

Agradecimento e Conclusão

Gostaria de terminar expressando a cada um dos participantes e convidados ao XXII Capítulo Geral uma 
palavra de agradecimento por sua entrega e paixão vividas durante essas seis semanas. Além de conse-
guir discernir as orientações para os próximos anos, realizamos o processo de revisão e aprovação das 
Constituições e Estatutos, bem como o avanço em nossa Regra de Vida: documentos muito valiosos que 
animam na esperança e na coerência, para nós que vivemos a consagração religiosa marista. Obrigado, 
especialmente aos jovens Irmãos e aos leigos e leigas maristas presentes no Capítulo. A presença de vocês 
e suas contribuições foram de muito valor e junto com vocês nos sentimos cocriadores deste “Novo La 
Valla”. Obrigado às Comissões preparatória, provisória e facilitadora, junto com o grande apoio recebido 
do facilitador. Obrigado pelo enorme trabalho realizado pela Comissão das Constituições e pela dinâmica 
proposta.

Obrigado a todos os que nos ofereceram diversos serviços durante o Capítulo (tradução, liturgia e anima-
ção, secretaria, informática, comunicações, capelão), e muito além de suas funções, sua presença fraterna, 
disponível e discreta foi de grande valor para nós. Obrigado à Província Norandina por tanta dedicação 
manifestada de tantos modos, oferecendo a este grupo capitular uma experiência evidente de amor ao 
que é marista. Um agradecimento às comunidades e às fraternidades de Medellín, particularmente ao 
Noviciado. E nosso agradecimento também a todas as pessoas implicadas nos serviços desta casa de en-
contros La Salle, por suas delicadas atenções.
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O quadro da Última Ceia, que nos acompanhou durante o Capítulo – além de chamar-me atenção ver, 
entre os discípulos ao redor de Jesus, rostos de homens e mulheres, de jovens, símbolo forte do que hoje 
queremos ser como Igreja-comunhão –, atraiu-me muito a atenção ver sobre a mesa os cinco pães e os 
dois peixes do jovem da multiplicação dos pães (cf. Jo. 6). Recorda-me que esse jovenzinho foi capaz de 
desprender-se e dá-los a todos... e aconteceu o sinal da multiplicação. Creio que, se cada um dos presentes 
for capaz de soltar, de soltar-se, de dar-se sem reservas, a multiplicação será evidente.

Através de vocês desejo enviar um abraço cordial a todo o mundo marista, em especial aos que sofrem e 
se encontram em dificuldades. Aos Irmãos jovens e Irmãos de meia-idade, que arcam com grande respon-
sabilidade na animação e na missão. Uma lembrança carinhosa aos Irmãos idosos e anciãos, os quais são 
uma referência vital no Instituto. Aos jovens e leigos em formação ou discernimento vocacional. Aos leigos 
que pertencem ao Movimento Champagnat, e aqueles que se vincularam ou se associaram ao carisma ma-
rista. Minha saudação e abraço cordial também aos Irmãos e Leigos trabalhando em missões de fronteira, 
entre outras as comunidades Lavalla200>. Meu agradecimento a tantos educadores que se entregam dia 
a dia nas escolas e obras sociais, nos movimentos de juventude, nas universidades, nas editoras, e a tantas 
pessoas dedicadas no campo administrativo ou em diversos serviços em nossas comunidades e obras. 
Cada um, ali no seu lugar, forma parte importante do corpo global de Champagnat. Sabemos do interesse 
que tiveram em seguir de perto os acontecimentos do Capítulo. Para isto foi fundamental o serviço de 
comunicações e informática. Obrigado por sua participação no processo pré-capitular e, sobretudo, obri-
gado pela comunhão na oração que vivemos durante estas semanas.

Meus agradecimentos aos Irmãos do Conselho Geral findante, Joe, Eugène, Antonio, Mike, Víctor, Josep 
Maria, John Klein pelo vivido e realizado juntos, ao longo desses anos. Junto a eles Libardo, Pedro, Carlos, 
com quem formamos comunidade. Muito obrigado a todo o pessoal da Administração Geral, Secretaria-
dos e diversos serviços, bem como a tantas equipes e comissões a serviço do Instituto. De maneira par-
ticular, obrigado Irmão Emili, por tua proximidade e dedicação, tua liderança e visão, sobretudo, por tua 
pessoa. O Instituto tem-te em grande apreço e reconhecimento. Daqui a pouco, junto com Luís Carlos, 
poderemos estender nosso agradecimento a ti e a tantos outros...

Como Capitulares fomos privilegiados ao sermos convocados para viver esta rica experiência. Privilégio 
que se converte em compromisso. Nosso encontro com o Papa Francisco, em Medellín, no início do Capí-
tulo, nos confirma na esperança e na tarefa de continuar construindo uma Igreja com rosto mariano. Que 
Maria, mulher que foi capaz de criar um lar no qual gerou vida nova e dela cuidou, siga animando-nos e 
acompanhando. Champagnat repetiu com frequência: “Maria, esta é a tua obra”, e isso me dá confiança to-
tal de que Ela também seguirá encarregando-se deste “Novo La Valla”. Dela também ouvimos essa palavra 
sentimos: O Novo Começo já iniciou! Mãos à obra para seguir construindo-o!

Muito obrigado!

maristas
XXII capítulo geral

2017

um
 novo La Valla


