
Comunidades Internacionais - Lavalla200>: Nosso Chamado 

Vivemos em um momento de mudança de época na história, um tempo de mudança de 
paradigma no nosso mundo, na nossa Igreja, no nosso modo de ser humano e, acima de tudo, 
no nosso jeito de ser Marista. Como Maria na Anunciação, somos convidados a ver tal 
mudança como obra do Espírito. 

Como Maristas seguidores de Champagnat, respondemos às novas realidades, novas experiências de vida Marista 
e missão por muitas novas necessidades: Qual é a Missio Dei no mundo de hoje? 

Estamos nos movendo para além de sonhar juntos “um novo começo”, como temos feito ao longo dos últimos 
anos, no Instituto, em assembleias e capítulos. Tem sido um longo alvorecer, mas agora há luz do dia: é tempo para 
decisões! 

Sentimo-nos conduzidos pelo Espírito, como percebido nos anseios individuais e do Instituto. Mais de que um plano 
estratégico para um novo futuro desenvolvido por nós mesmos, o projeto Lavalla200> é uma resposta profética à 
ação inesperada e dinâmica do Espírito, que traz esperança, reconciliação e integridade. 

Nós acreditamos que o Espírito nos chama a abraçar uma nova forma de partilhar a vida em comunidade: 
internacionalmente, inter-culturalmente, inter-geracionalmente, como leigos - homens ou mulheres, solteiros ou 
casados – e Irmãos. Nossos relacionamentos são o fundamento para a nossa missão e o ponto central para um novo 
começo Marista. 

Estamos começando uma nova forma de vida cristã na Igreja, vivendo em comunhão com nenhuma distinção nítida 
entre religiosos e leigos, mas respeitosos com as diferentes vocações mutuamente enriquecedoras, todos co-
responsáveis pela vida da comunidade e chamados para uma missão compartilhada, que expressa o nosso carisma 
comum por meio de novas formas. 

Nós experimentamos o Espírito de Deus dentro de nós mesmos, nos outros e dentro de toda a vida e criação. 
Contemplamos. Nós cultivamos o silêncio. Nós meditamos a Palavra de Deus. A nossa espiritualidade engloba todos 
os momentos de nossas vidas: o nosso amor, nossas paixões, nossas esperanças e medos, nossos sucessos e 
fracassos, nossa escolha de seguir o exemplo de Jesus em seu ministério para os 
excluídos pela sociedade ou religião. 

O nosso compromisso apostólico com, e para, crianças e jovens vulneráveis em seu 
contexto local molda nossa comunidade e nossos estilos de vida pessoais. 

Respeitosos com a presença do Espírito em todos os povos, culturas e religiões, 
adotamos uma postura de diálogo, de escuta, de empatia, de compreensão, de 
colaboração em rede com todas as pessoas de boa vontade, rezando juntos e 
compartilhando nossas histórias de fé. Conscientemente, procuramos ser o rosto 
mariano da Igreja. 

Sabemos que somos imperfeitos como indivíduos e como comunidades, em nosso 
trabalho educativo, pastoral e social. Humildemente, então, mas com convicção 
pessoal, comprometemo-nos uns aos outros com a visão do projeto Lavalla200>. Vale a pena o dom da nossa vida. 

É um momento de anunciação para nós e para todos os Maristas: "Não tenhas medo. Nada é impossível 
para Deus". 


