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tura dentro da qual foram distri-
buídas as matérias desse número.
No primeiro capítulo, “transfor-
ma-nos, Jesus”, propomos uma 
leitura da realidade em que vi-
vemos, seja na sociedade que no 
Instituto, destacando o aspecto 
da globalidade.
O segundo capítulo, que tem 
como título “Envia-nos como 
uma família carismática global”, 
apresenta a realidade atual do 
Instituto Marista, mostrando as 
iniciativas que destacam a vida 
marista como Família Carismáti-
ca Global, tanto na área de vida 
quanto de missão maristas.
No terceiro e último capítulo, “fa-
rol de esperança neste mundo tur-
bulento”, tratamos dos desafios e 
oportunidades para a vida marista 
diante dessa proposta de vocação 
como Família Global.
Desejamos que esse número 50 
de FMS Mensagem possa ser um 
instrumento útil para dinamizar 
o nosso carisma e “responder 
com audácia às necessidades 
emergentes”.

mesmo tempo, ficou manifesto o 
fato de que a crise trouxe consi-
go uma grande oportunidade para 
afirmar, sobretudo nesse tempo, 
a importância do apelo do último 
Capítulo Geral, de construir uma 
Família Carismática Global. Trata-
-se de um convite que contém a 
síntese do DNA do Instituto Ma-
rista, caraterizado pelas palavras 
de São Marcelino Champagnat: 
“Todas as dioceses do mundo en-
tram em nossos planos”.
A intenção desse número é mos-
trar a caminhada do Instituto 
como uma Família Carismática 
Global na ótica da Disponibili-
dade Global, uma realidade já 
existente, mas que, ao mesmo 
tempo, precisa ser incentivada 
e cultivada.
A estrutura da revista está base-
ada na mensagem do último Ca-
pítulo Geral, especificamente no 
primeiro apelo: “transforma-nos, 
Jesus, e envia-nos como uma fa-
mília carismática global, farol de 
esperança neste mundo turbulen-
to”. Essa frase determina a estru-

Apresentação

Aconcepção desse número 
de FMS Mensagem coinci-
diu com o advento da pan-

demia, que marcou de maneira 
emblemática o ano 2020. O grupo 
editorial, formado pelos Irmãos 
Luiz Carlos Gutiérrez (Vigário-
-Geral), Óscar Martín (Conselhei-
ro-Geral), Valdícer Fachi (Diretor 
do Departamento de Colaboração 
para a Missão Internacional) e 
Jeff Crowe (Diretor do Programa 
de Formação das comunidades 
Internacionais Lavalla200>), sen-
tou-se pela primeira vez em 16 
de abril de 2020, quando vários 
países estavam enfrentando a pri-
meira onda de pandemia da CO-
VID-19. Tendo sido aprovado pelo 
Conselho-Geral dois meses antes, 
uma das primeiras ponderações 
do grupo foi sobre a oportuni-
dade ou não de publicar, nesse 
período, uma revista que trata de 
Disponibilidade Global exatamen-
te quando todo tipo de viagem e 
deslocamento estavam proibidos. 
A equipe refletiu e ficou eviden-
te que a pandemia desmascarou 
nossa vulnerabilidade, assim 
como as falsas e supérfluas segu-
ranças sobre as quais baseamos 
nossa agenda, nossos projetos, 
nossos hábitos e prioridade. Ao 

Luiz Da Rosa - Diretor de Comunicações

Encontro do Conselho geral
setembro de 2020
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Família marista global
      com um coração 
   sem fronteiras

Q ueridos Maristas de 
Champagnat. Este nú-
mero da FMS Mensagem 

quer ser memória, reconheci-
mento, motivação e reflexão 
profunda sobre a vida e missão 
maristas em nossos dias, para 
além das fronteiras das Unidades 
administrativas.
Há mais de vinte anos celebra-
mos com alegria a canonização 
de São Marcelino, um homem 
e “um coração sem fronteiras”. 
Recordemos aquele momento 
quando, feliz por enviar seus 
primeiros irmãos à Oceania, em 
1836, ele manifestava seu ar-
dente desejo de poder ir com 
eles. Solicitou ao seu superior, 
o Padre Colin, a possibilidade 
de ajudar nessa missão. Colin 
respondeu: “Sua missão pró-
pria não é ir pessoalmente 
evangelizar esses povos, senão 

preparar-lhes apóstolos cheios 
de zelo e espírito de sacrifício”. 
Marcelino não quis insistir, 
dado seu espírito de obediên-
cia. Sua humildade chegou a 
fazê-lo acreditar que não era 
digno desse favor. Resignado, 
não pôde deixar de transpare-
cer o desejo que carregava no 
coração. Se não lhe foi dado 
dedicar seus últimos dias à sal-
vação dos povos da Oceania, 
em compensação, entregou-se 
à preparação de excelentes ir-
mãos para esse fim. (Cf. Vida, 
p. 183)
Assim como na vida de Marceli-
no, o Instituto, então presente 
na França, recebia o dom mis-
sionário para ir para além das 
fronteiras. Nós somos partíci-
pes deste carisma que recebe-
mos gratuitamente e que hoje 
está presente em mais de 80 
países.
O Instituto foi abençoado com 
maravilhosos e valentes tes-
temunhos de irmãos que, em 

diferentes épocas, entre-
garam sua vida inteira 
vivendo e encarnando 
o carisma marista em 
outros países diferentes 
do seu de origem.

Algumas vezes, foi a 
situação social e políti-

ca que motivou e forçou o 
movimento em direção a ou-

tras terras. Em muitas outras 
ocasiões, as missões tiveram 
início a partir de uma solici-
tação explícita da parte de au-
toridades da Igreja. Em outros 
momentos, surgiram iniciativas 
provenientes de alguns dos Su-
periores gerais ou dos Capítulos 
gerais. Algumas Províncias, por 
iniciativa própria, abriram co-
munidades para além de suas 
fronteiras provinciais. Existiram 
noviciados que acolhiam jovens 
em formação e os preparavam 
para viver uma disponibilidade 
generosa de serviço em outras 
partes do mundo.
Trazemos, desde nossas ori-
gens, essa energia positiva e 
vontade decidida para servir as 
crianças e jovens ali onde há 
necessidade, fazendo eco à in-
tuição de Champagnat: “Todas 
as dioceses do mundo estão 
em nossos planos”. Sabemos 
que majoritariamente foram os 
irmãos que participaram das 
missões no estrangeiro. Porém, 
em nossos dias, temos contado 
também com o dom de leigos 
e leigas maristas que oferecem 
dois, três ou mais anos de sua 
vida participando de algum 
projeto de missão internacio-
nal. Além disso, contamos com 
muitos voluntários que reali-
zam experiências em períodos 
mais curtos.

Ir. Ernesto Sánchez Barba, Superior general
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CAmINHAr 
COmO FAmÍLIA gLObAL
 
Este foi um dos apelos mais fortes sentido durante o XXII Capítulo geral: 
um convite a vivermos mais a corresponsabilidade e a interdependên-
cia; fazer o caminho juntos, como maristas de Champagnat, cocriando o 
Novo La Valla. Desse sentido de pertença à Família global se desprende, 
entre outras coisas, uma atitude de disponibilidade global: chamados a 
viver e a servir onde necessitam de nós. É um apelo que desejo tocar o 
coração de irmãos e leigos, todos maristas de Champagnat. A disponibi-
lidade global é uma atitude que nasce de uma profunda espiritualidade 
evangélica e marista, pois somente quem tem um coração livre e cheio 
de Deus, como o de Maria, é capaz de viver o desprendimento e a entrega 
generosa aos demais.
Queremos viver esse apelo, inclusive em um momento muito particular 
devido à pandemia causada pelo Covid-19. Um período que poderia ter 
algumas semelhanças com a época e experiências que Marcelino viveu. 
Muitos modelos e maneiras de atuar, relacionados com a sociedade, com 
a política, com a religião, com a Igreja, parecem estar em crise e já 
não respondem mais a esses tempos em constante mudança e evolução. 
Esquemas educativos e pastorais que funcionaram bem durante décadas 
pedem hoje mudanças radicais para poder dar respostas à juventude atu-
al. A experiência vivida no mundo, com relação à atual pandemia, parece 
levar-nos a uma revolução, pedindo-nos para resgatar valores sólidos e 

FAmÍLIA mArIsTA gLObAL
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fundamentais, se quisermos realmente construir uma 
sociedade mais humana e fraterna.
Talvez este seja um momento histórico no qual algo 
novo quer nascer e nos pede, não somente uma 
transformação do coração, senão, também, realizar 
mudanças radicais em nossas maneiras de ser e de 
atuar, nas estruturas e sistemas, buscando modelar 
um futuro renovado e diferente. Contamos com a luz 
que nos vem do mesmo Deus e contamos com a pre-
sença de Maria.
O Papa Francisco, em sua Exortação Apostólica Evan-
gelli Gaudium diz:

“Sonho com uma opção missionária capaz 
de transformar tudo, para que os costumes, 
os estilos, os horários, a linguagem e toda a 
estrutura eclesial se tornem um canal propor-
cionado mais à evangelização do mundo atual 
que à autopreservação” (n.27)

Esta é um claro convite a sairmos de nossa zona de 
conforto, também expressado assim:

“Se alguma coisa nos deve santamente inquie-
tar e preocupar a nossa consciência é que haja 
tantos irmãos nossos que vivem sem a força, a 
luz e a consolação da amizade com Jesus Cris-
to, sem uma comunidade de fé que os acolha, 
sem um horizonte de sentido e de vida. Mais 
do que o temor de falhar, espero que nos mova 
o medo de nos encerrarmos nas estruturas 
que nos dão uma falsa proteção, nas normas 

que nos transformam em juízes implacáveis, 
nos hábitos em que nos sentimos tranquilos, 
enquanto lá fora há uma multidão faminta 
e Jesus repete-nos sem cessar: “Dai-lhes vós 
mesmos de comer” (Mc 6, 37). (n. 49)

Essas ideias me parecem muito iluminadoras para o 
momento atual em que vivemos e vão na linha com 
o convite repetido do Papa para nos mover e vir a ser 
uma Igreja em saída.

PArA ALém DOs CONFINs

Hoje pareceria contraditória falar em fazer-nos pre-
sentes e testemunhar a fraternidade e o Evangelho 
para além dos confins, quando em todas as partes 
parece que as fronteiras se fecham, as viagens e os 
vistos se tornam mais complicados, aumenta o te-
mos diante das incertezas... E, no entanto, mais do 
que nunca estão surgindo novas situações de margi-
nalização, pobreza e vulnerabilidade. São nos apre-
sentados como novos apelos e reforçam o convite do 
Capítulo para caminharmos com as crianças e jovens 
marginalizados da vida, assim como responder auda-
ciosamente às necessidades emergentes.
Cada um de nós, lá onde se encontra, pode viver 
este sentido da abertura e a disponibilidade global. 
Alguns poderão fazê-lo participando diretamente 
durante alguns anos dos projetos de missão interna-

mAPAC, 
Filipinas

Abril 2019
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cional ou intercongregacional. Sabemos da riqueza que se experi-
menta, assim como dos desafios que supõem viver em uma comu-
nidade intercultural realizando um apostolado em outro país; e, 
para isso, a importância de uma boa preparação e disponibilidade. 
Outros estão convidados, como o Pe. Champagnat, para animar, 
acompanhar e preparar aqueles que sentem um profundo desejo 
missionário.
Como família carismática global, somos convidados a sentir como 
nossos todos esses projetos e através dos quais o Instituto quer 
dar uma resposta às novas realidades. São projetos que também 
procuramos acompanhar e avaliar e orientar segundo o próprio 
desenvolvimento e de acordo com os critérios de sua fundação. 
Nos sentimos em contínua aprendizagem, descobrindo e valori-
zando os aspectos positivos que são vividos e realizados, assim 
como as situações negativas e erros cometidos. Estamos muito 
conscientes de que é uma obra de Deus, obra de Maria. E por isso, 
estamos animados a caminhar com confiança para além do medo 
e da incerteza.
Desejo que a informação e a reflexão contidas nesta revista sejam 
iluminação e nos cheguem ao coração. Como Maria, mantemos os 
ouvidos abertos e atentos à escuta do Senhor, oferecendo nossa 
disponibilidade ao serviço dos mais necessitados, lá aonde Ele 
nos chame. E, seguindo os passos de Marcelino, sejamos Família 
marista global com um coração sem fronteiras!

LaValla200>  grupo 2018

FAmÍLIA mArIsTA gLObAL
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Transforma-nos, 
Jesus

capítulo 

1
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1. Esperança 
     para a vida 
na sociedade global

A aldeia global (McLuhan, 
1968) foi uma das me-
táforas mais usadas e 
divulgadas para descre-
ver a evolução cultural, 
tecnológica, política e 
sociológica de meados 
do século XX e inícios do 

século XXI. Tornou-se particularmente relevante após a queda do 
Muro de Berlim e com a reconfiguração dos blocos políticos e eco-
nômicos. Acelerou com acordos de livre comércio, com o boom 
do turismo e a mobilização em massa, com o aumento dos fluxos 
migratórios e, principalmente, com o desenvolvimento exponen-
cial das comunicações. É uma aspiração nascida dos aprendizados 
traumáticos das duas guerras mundiais e de uma miríade de con-
flitos militares, religiosos e ideológicos que marcam nossa histó-
ria contemporânea (genocídios, terrorismo, guerras). Por meio de 
organizações internacionais (ONU, OMS, UNICEF, FAO, OMC, Tribu-
nal Internacional de Haia, ...) e diversos acordos, as bases, sem 
precedentes na história, foram estabelecidas para a cooperação e 

“E   a esperança é o que 
nos mostra que a vida, 

mesmo com suas provações e 
dificuldades, está plena de 
uma graça que a faz digna 
de ser vivida, protegida e 
defendida”. 
(papa Francisco, 27 de maio 2020)

Ir. Luis Carlos gutiérrez
Vigário-geral
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as relações internacionais. Essas instâncias polí-
ticas e econômicas geraram o desenvolvimento 
progressivo da globalização, que, no entanto, 
tem uma evolução muito dispersa e de múltipla 
autoria. Na economia, a ascensão do liberalismo, 
o livre comércio, a criação de mercados comuns, 
a desregulamentação de atividades econômicas, 
os fluxos de capital, a deslocação e realocação 
de atividades empresariais criaram um ambien-
te complexo de interesses globais que reduziu a 
capacidade dos estados nacionais para reagirem 
autonomamente. Porém, foi o desenvolvimento 
tecnológico e comunicacional (em qualquer um 
de seus formatos e mídias) que impulsionou essa 
enorme transformação cultural e sociológica. Sua 
incidência e profundidade são tão relevantes que 
a economia, a sociedade e a cultura contempo-
râneas não podem ser interpretadas atualmente 
sem a chave “global”. E isso ocorre porque a pró-
pria sociedade está baseada em uma rede cres-
cente de conexões e com maior interdependên-
cia em todos os aspectos: fluxos de informação, 
conhecimento, investimentos, capital, matérias-
-primas, conhecimento, ideias, pesquisa, educa-
ção, pessoas, crimes, moda, imagens, crenças, 

religião (Castells 1996; Tomlinson 1999; Urry 
2003) e uma longa etcétera.

mULTILOCAL

A experiência do cidadão comum (e do marista) 
é precisamente o incipiente “multilocal” que 
significa ser e sentir o local e, ao mesmo tem-
po, ser e sentir o global. É a realidade de viver 
“aqui” como um contexto local, com todas as 
suas peculiaridades, e de participar de diversas 
maneiras nas propostas, nos debates, nos estilos 
de vida que nos unem ou até nos obrigam como 
gênero humano e como cidadãos globais. Qual-
quer que seja o cenário escolhido, debatemos os 
problemas do meio ambiente na Amazônia ou os 
incêndios na Austrália como se fossem nossos. 
Consumimos programas de notícias, músicas ou 
séries de televisão gerados em locais distantes. 
Comemos comida chinesa, italiana ou mexicana 
no centro de qualquer cidade grande ou peque-
na do mundo. Interessa-nos os avanços da en-
genharia na Índia, a política nos Estados Unidos 
ou no Brasil, a emigração no Mediterrâneo ou 

Para mim, “globalidade” fala de ge-
nerosidade, de gratuidade, de di-
sponibilidade total. Também fala de 
ter o coração e a mente abertos 
à novidade. E mãos prontas para 
arregaçar as mangas e trabalhar. 
Significa pensar menos em mim e 
mais em todos, com uma visão ampla 
do mundo, do Instituto. É querer 
aprender constantemente. Para fa-
zer isso você deve ter olhos e ouvi-
dos atentos.
Minha experiência foi a de deixar 
meu país, a Espanha, há 29 anos 
e vir para a América Central, onde 
com irmãos e leigos de sete países 
estamos tentando construir uma 

família unida pelo sonho de Marcelino. “Globalidade” é unidade na diversidade. Que 
grande riqueza nós, maristas, temos! Ir. DanIel Martín - Província da América Central 
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Ir. Luis Carlos gutiérrez blanco
1. EsPErANçA PArA A VIDA NA sOCIEDADE gLObAL

no corredor centro-americano-mexicano, a situação na Argentina, as 
consequências do Brexit ou a falta de equipamentos médicos prove-
nientes da China, o colapso financeiro ou a pandemia da COVID-19. 
Esses temas nos interessam, nos afetam e nos condicionam. Da mes-
ma forma, participamos dos grandes debates sociais e culturais do 
mundo, como os relacionados à equidade, justiça, liberdade, proteção 
do meio ambiente, infância, privacidade, pobreza, violência, fome, 
minorias, segregação, gênero, qualidade de vida, sustentabilidade, o 
bem-estar, educação, saúde, espiritualidade.
A sociedade global se abre diante de nós como um grande leque 
de ofertas e possibilidades, de vida intercultural. A sociedade local 
também nos apresenta seus debates mais aguçados, debates dife-
rentes no que é chamado de Primeiro ou Terceiro Mundo, mas legíti-
mos, positivos, necessários ou, às vezes, dramáticos. Esses debates 
provocam constante reflexão sobre estilos de vida, sobre o próprio 
conceito de sociedades, culturas, religiões, estados, nacionalida-
des e localidades. Como exemplo, pense sobre as consequências 
da crise de saúde atual (2020). Para qual cenário vamos caminhar? 
Para alguns, em direção a uma globalização revisada, mas confirma-
da, com menos influência chinesa. Para outros, no sentido de um 
retorno ao nacional com conotações protecionistas, inclusive com 
nacionalismos excludentes. Ambos os extremos trazem pouca apren-
dizagem. Ambos vêm de passados já conhecidos. Talvez o caminho 
mais equilibrado da “globalização” (já mencionado por R. Robertson 
em 1992) revele oportunidades mais equilibradas e realistas a mé-
dio prazo. Observando constantemente os cenários locais e globais, 
poder-se-ia construir uma linha de criação de sentido e significado. 
O valor do que é próprio não será perdido no global. Nisso, a educa-
ção e a evangelização terão uma grande oportunidade de responder 
bem a este mundo emergente.  
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HIbrIDIzAçãO E 
ADAPTAçõEs EXIsTENCIAIs

As sociedades, os grupos de nações, as minorias 
ou maiorias culturais e religiosas se organizam 
de uma maneira particular, em um exercício de 
autoentendimento em relação aos outros, de 
mediação entre si. Também para nós, maristas. 
Numa constante hibridização (García Canclini, 
1995), cada um de nós elabora uma reflexão 
contínua para adaptar sua existência ao ambien-
te imediato ou ao ambiente globalizado. O que 
realmente muda na vida de um jovem indígena 
guatemalteco quando observa o mundo pela in-
ternet (WhatsApp, YouTube, Netflix, Facebook, 
...) depois de desligar o celular? Não sabemos se 
muito ou pouco, mas podemos dizer com certeza 
que algo muda. Muda o seu horizonte. Muda sua 
perspectiva enquanto adapta o que ele viu ao 
contexto de sua realidade. Explora e finalmen-
te sintetiza. Ele não deixa de ser guatemalte-
co, enquanto experimenta uma pequena, mas 
suficiente quantidade de cosmopolitismo, que 
pode ajudá-lo a evitar a dose de etnocentrismo 
(“nós, o melhor, os melhores”), que tem sido a 
constante histórica ao avaliar a cultura própria 
(por exemplo, americana, alemã, francesa, ...).  
O mesmo acontece com um jovem ou adulto de 
Tabatinga, Moinesti, Siracusa, Atlantis, Holguín, 
Monte Druitt, Giasnogor, Guadalajara, Chicago... 
Toda a conexão atual causada por essa globali-
zação, tão diversa e pro-
funda (Robertson, 
2010), pode aju-

dar, a longo prazo, a facilitar e modelar atitudes 
de compreensão, empatia, tolerância, inclusão e 
corresponsabilidade em um mundo que se espera 
que seja melhor e o seja para todos. Assim, a 
exposição prolongada à comunicação global, à 
escuta de diferentes narrativas sociais ou religio-
sas, à interação com “o vizinho” de outra cultura 
ou origem, abre uma porta extraordinária para a 
ação educativa e evangelizadora do Instituto. E, 
do mesmo modo, às grandes oportunidades de 
nosso tempo de aprofundar sobre a justiça so-
cial, a experiência humana, a transcendência, o 
diálogo fé-cultura ou, pelo menos, sobre o bem 
comum. Com isso, as bases de uma consciência 
global em crescimento e consolidação, uma ci-
dadania global diferente podem ser criadas. E 
espaços educativos como escolas, universidades, 
centros sociais e apostólicos, comunidades, gru-
pos carismáticos ... podem ser lugares de portas 
abertas, de debate e crescimento ético e moral, 
de uma nova consciência planetária. Da mesma 
forma, as experiências de disponibilidade global 
assumem um novo significado nessa “deslocali-
zação” e reinvenção. 

OPOrTUNIDADE PArA  
A FAmÍLIA CArIsmáTICA gLObAL 

Nisto residem a grande força, fraqueza, ameaça 
e oportunidade que a Família Carismática Global 

enfrenta: ser ou não uma resposta aberta e 
ativa aos grandes debates éticos e espi-
rituais do nosso mundo. Ser referência 

para um mundo aberto mount Druitt, 
Austrália



12 •  FMS Mensagem 50

a todos. A sociedade global nos permite promover o diálogo 
generativo, construir pontes, atualizar a metáfora de ser uma 
“casa de luz”. Como Instituto, enfrentamos um salto vertigino-
so: sair do isolamento - representado na centralidade exage-
rada da Província - e seguir em direção à família carismática 
global, mais disponível e mais colaborativa. Ao mudar de refe-
rência, mudamos de atitude. 
O Papa Francisco nos ajuda nesse propósito. Seu pontificado 
começou precisamente incluindo esses debates sociais e cultu-
rais na reflexão ética e espiritual da Igreja. E colocando a Igre-
ja inserida nos debates desta sociedade global, com o cheiro 
de ovelha. Ele tem refletido isso em sua encíclica Evangelii 
Gaudium, em suas intervenções sobre a imigração, os conflitos 
violentos, a ecologia integral, a marginalização social e a dig-
nidade das pessoas. Em tudo isso, marca uma linha: avançar 
na cultura do encontro, que pode ser um eixo ético, moral 
e espiritual, para que a aldeia global seja verdadeiramente 
a casa de todos e para todos, um espaço de enriquecimento 
mútuo e de compreensão, de diálogos generativos, e de opções 
colaborativas e integradoras. E nós, maristas, podemos cola-
borar nisso, expandindo nossa disponibilidade, missão, ação e 
reflexão; expandindo nossa esperança pela vida.

Quando o Irmão Jacinto 
Escudero me ofereceu a 
possibilidade de ir passar 
um ano na comunidade dos 
Irmãos em Florianópolis, 
não hesitei. Já se passaram 
oito meses desde que vol-
tei e ainda me sinto parte 
dessa comunidade. Recebi 
muito mais do que dei. Esta 
experiência marcou minha 
vida e serviu para me enco-
rajar a ajudar aqueles que 
mais precisam..

FátIMa alMeIDa, Voluntária em Brasil Centro-sul, ProVínCia de ComPostela

Ir. Luis Carlos gutiérrez blanco
1. EsPErANçA PArA A VIDA NA sOCIEDADE gLObAL
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2. Aspiramos 
    a mais:

     nossa família 
carismática global

Ir. Óscar martín Vicario, 
Conselheiro-geral

Ir. Luis Carlos gutiérrez 
blanco, Vigário-geral

¿O que Deus quer que sejamos e 
o que Ele quer que façamos neste 
mundo emergente? Com hones-
tidade e abertura os capitulares 
foram aprofundando essas ques-
tões. Os diálogos geradores, ou-
vindo o mundo contemporâneo e 
emergente, as vozes dos jovens, 
dos leigos, dos irmãos, das pro-

víncias, da oração e da contemplação, do impulso do Evangelho e da 
referência a Maria e Champagnat nos ajudaram a entender o que Deus 
nos pediu para transformar no presente e no futuro marista como um 
corpo global. Passamos muito tempo tentando entender as consequên-
cias dessas questões nas múltiplas áreas da vida e da missão e, em par-
ticular, no que significava para nossa autocompreensão como Instituto.
Progressivamente, três intuições e convicções expressas no pri-
meiro apelo capitular foram entrelaçadas. Elas não foram alcança-
das sem um processo de desprendimento e reimaginação. Elas nos 
revelaram que tínhamos que deixar para trás uma cultura de isola-

O      XXII Capítulo geral 
foi uma experiência 

extraordinária de discer-
nimento e mudança de pa-
radigma. A dinâmica nos 
ofereceu múltiplas opor-
tunidades para aprofun-
dar essa dupla questão: 

XXII Capítulo geral



14 •  FMS Mensagem 50

Irs. Luis Carlos gutiérrez blanco e Óscar martín Vicario
2. AsPIrAmOs A mAIs: NOssA FAmÍLIA CArIsmáTICA gLObAL

mento para avançar num esperançoso paradigma de comunhão e 
vida. O impulso para “mais” família, para “mais” dimensão caris-
mática e “mais” global tornou-se evidente para os capitulares que 
vivenciaram aquele momento como um movimento do Espírito.

AsPIrAmOs A sEr mAIs FAmÍLIA

A primeira intuição é que, sendo “uma” família, aspiramos a ser mais 
família.  Durante o Capítulo, experimentamos um “sentimento” den-
so e profundo de unidade; um desejo de comunhão e um desejo de 
sinergia. Esse “sentimento” resultou em um chamado para reconhe-
cermos a necessidade e a importância de conectar, fazer networking 
e compartilhar recursos. Aprofundando a reflexão, percebemos que 
tínhamos que abandonar uma cultura de autorreferencialidade pro-
vincial e uma visão de instituto interpretada como uma   quase-
-federação de províncias. Queríamos tornar eficaz a chamada para 
uma comunhão real e eficaz, em um mundo igualmente interconec-
tado. Por isso, o Capítulo propôs dar continuidade aos processos 
de regionalização e promover a colaboração inter-regional, cons-
truindo o organismo global com estruturas ágeis, simples e parti-
cipativas.  Propôs, também, a criação ou consolidação de redes no 
nível das unidades administrativas, regiões e administração geral, 
para que promovam a inovação e a renovação da nossa educação 
e evangelização. Com isso, foram ressignificados esses três atores: 
províncias, regiões e instituto, e um meio, as redes, para avançar 
na consolidação da estrutura e na construção da “nossa” família.

XXII Capítulo geral
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AsPIrAmOs A VIVEr  
mAIs A DImENsãO CArIsmáTICA

A segunda intuição é que, sendo uma família 
carismática, aspiramos a viver mais a dimen-
são carismática.    O Capítulo intuiu que a base 
de nossa unidade é a riqueza do nosso carisma 
cada vez mais compartilhado. Somos uma família 
com tradição, valores, rostos, uma espiritualida-
de que lhe dá sustentação e força. E o Capítulo 
interpretou que o avanço da consolidação des-
sa inspiração carismática representava futuro 
e esperança. Por isso, convidou-nos a explorar 
a diversidade de possibilidades de vida, mis-
são, espiritualidade, ações, laços em torno do 
carisma e paixão nascidos de nossas vocações.

AsPIrAmOs A sEr mAIs gLObAIs

A terceira é que, sendo uma família global, aspi-
ramos a ser mais globais.  O sentido de globali-
dade ressoou profundamente durante o Capítulo. 
Entendeu-se que, para construir essa família, a 
melhor maneira é integrarmos à riqueza de sig-
nificados e contribuições do mundo marista, 
numa atitude de abertura à pluralidade.  Essa é 
a nossa esperança: a “esperança de agir como 
um corpo global”. Para isso, o próprio Capítulo 
apresentou os verbos deste ato: construir, promo-

ver, nutrir, abrir, estar disponível e redescobrir.  
Como uma família carismática, sentimos o cha-
mado e a paixão pela missão. Imaginamos a mis-
são de sair do nosso mundo emergente: adaptado, 
inovador, corajoso. Ao mesmo tempo, o entusias-
mo pela missão é uma predileção pela vida de mi-
lhares de crianças, jovens e adultos em diferentes 
locais de educação, fronteiras, evangelização, 
solidariedade, voluntariado, ecologia integral. E 
em fronteiras existenciais. O Capítulo nos sonhou 
avançando com confiança. E por tudo isso, ele 
nos pediu uma disponibilidade nova e global.
Portanto, e porque intuímos neste chamado o 
apelo do espírito de Deus, ser uma família ca-
rismática global já significa para nós uma nova 
maneira de olhar (e olhar para nós mesmos), 
de entender o mundo (e de nos entender).

FAmÍLIA, CArIsmA E gLObALIDADE

Nesse sentido, os três elementos: família, caris-
ma e globalidade complementam-se, criando uma 
nova visão, que inclui os aspectos organizacionais 
e estruturais acima mencionados, juntamente com 
uma releitura vital. E isso tem consequências.
No primeiro nível, esses avanços no campo da 
missão marista, estruturas e nossa forma de orga-

A vida intercultural como mem-
bro de uma família global já 
é mais uma norma do que uma 
expectativa. É um convite para 
aceitar e celebrar nossas dife-
renças culturais e religiosas. 
Estou vivendo isso com grande 
alegria há mais de 10 anos. Sin-
to uma intensa alegria por ter 
respondido e vivido o chamado 
Ad Gentes e aceito os desafios 
culturais e a diversidade reli-
giosa inerentes à família global. 
Você pode ver pelo meu sorriso.

Ir. VIgIlIo Bwalya

Bangladesh – Da Província África Austral, Zâmbia
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nização têm sido mais rápidos e operacionais. Talvez, porque, neste 
tema, o capítulo foi mais concreto e o consenso foi maior. Hoje 
não podemos mais entender nossa missão educacional e evangeli-
zadora, nosso serviço aos necessitados, nossa organização, senão 
trabalhando em rede, senão através da regionalização, se não es-
tiver interligada e com colaboração crescente. O Capítulo resumiu 
essa nova estrutura organizacional com a palavra: interdependência.
Mas há outro nível que já apontamos, que exigirá etapas igual-
mente determinadas, algumas das quais já começamos. É toda 
essa área relacionada à vida e ao carisma, onde o apelo capitular 
vai mais longe. Porque a interdependência é um chamado não só 
estrutural, mas, em última análise, vital. Entendemos isso e, por-
tanto, estamos tentando desenvolvê-lo em nosso Instituto, fiel a 
esse espírito de Capítulo que está bem resumido em seu documen-
to: “Promover e nutrir a vida marista em toda a sua diversidade, 
cumprindo nossa esperança de agir como um corpo global” (que 
força assumem aqui esses termos: “nutrir”, “diversidade”, “corpo”).
Curiosamente, também nossa recém-lançada “Regra de Vida”, quan-
do dedica um número à disponibilidade global, a vincula estritamen-
te à missão (RV 81). No entanto, mesmo com palavras diferentes, 
as chamadas para uma nova comunhão são múltiplas e eloquentes, 

      mAPAC - Filipinas

Irs. Luis Carlos gutiérrez blanco e Óscar martín Vicario
2. AsPIrAmOs A mAIs: NOssA FAmÍLIA CArIsmáTICA gLObAL
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e, neste caso, muito mais relacionadas à vida e à 
fraternidade que revelam “o rosto de um Deus co-
munhão” (RV   38), que nos convidam a ser “espe-
cialistas em comunhão” (RV 39), e que, em suma, 
nos propõem caminhar juntos, irmãos e leigos, 
com uma “espiritualidade de comunhão” (RV 31).

A vida e a missão se complementam necessa-
riamente no que somos; portanto, a constru-
ção da família carismática global hoje deve 
incorporar cada vez mais as intuições existen-
ciais que fundamentam o texto e o sonho do 
capítulo:

Tudo isso: comunhão, espiritualidade, novos mo-
delos comunitários, disponibilidade real e inclu-
são são palavras que explicam o que o Capítulo 
entendeu como uma família carismática global, 

e que eles são parte do apelo nuclear do Capítu-
lo e do sonho de Deus para os maristas de hoje.
Como é interessante ouvir o Papa Francisco nos 
dizer: “Somos uma família humana. Que o esforço 

n
FAmÍLIA CArIsmáTICA gLObAL:  
porque realmente compartilhamos a vida de irmãos e leigos em uma 
nova comunhão. E, aqui, o Capítulo deu alguns passos, tímidos, mas, 

necessitamos avançar muito mais rápido nesses próximos anos, pois, ainda, os 
modelos associativos, os vínculos e modelos comunitários ainda precisam ser 
consolidados (“o futuro do carisma será baseado em uma comunhão de maristas 
totalmente engajados”).

n
FAmÍLIA CArIsmáTICA gLObAL:  
concretizada em um novo estilo de comunidade, que estamos explorando 
às apalpadelas, mas que precisa de “renovação” e ousadia. Embora não 

saibamos como, acredito que muitos de nós experimentamos o que “não vale 
mais a pena”. A mensagem corajosa dos jovens irmãos para o Capítulo iluminou 
este ponto.

n
FAmÍLIA CArIsmáTICA gLObAL:  
na disponibilidade de cada um para ser essa nova família. O capítulo 
a intuiu, e houve até propostas, como aquela de que o superior geral 

deveria dar um destino a todos os irmãos. Talvez, mesmo sem adotar esta 
solução, a intuição por trás dela seja de que devemos resgatá-la. Como?

n
FAmÍLIA CArIsmáTICA gLObAL:
num verdadeiro, solidário e fraterno compartilhamento de bens. Talvez, 
ainda tenhamos dificuldades em dar esse passo, pois sentimos o espinho 

das desigualdades internas. O Capítulo também dizia na seção sobre o uso de bens: 
“Precisamos ser uma família global em comunhão e solidariedade”.

n
FAmÍLIA CArIsmáTICA gLObAL: 
enfim, de maneira “inclusiva”, aberta e integradora da vida, o que só 
será possível se realmente cultivarmos uma nova espiritualidade, a 

“espiritualidade do coração, que nos enche de alegria e nos torna inclusivos”. 
A espiritualidade não se resume em como rezamos, mas em como olhamos, 
buscamos, vivemos.
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Depois de vinte anos de 
missão em meu país natal, 
o México, fui enviado ao 
noviciado internacional em 
Gana. Experiência maravil-
hosa de cinco anos no oe-
ste africano, com um povo 
de cultura extraordinária. 
Nossos primeiros três for-
mandos foram enviados 
para missões na China, 
Vietnã e Camboja.
Em seguida, colaborei 15 
anos na implantação da vida 
marista na Tanzânia. País 
esplêndido, famoso sim pelo 
Kilimanjaro, pela Ngoron-
goro e pelo Serengeti, mas 
mais ainda pela acolhida e 
amabilidade de seu povo.

Ir. raFael alVarez Santana

Província México Central - Haiti

conjunto contra a pandemia nos faça reconhecer nossa necessidade 
de fortalecer os laços fraternos.” Esse é o nosso desafio e nosso hori-
zonte, com o estilo e o rosto que Maria e Champagnat nos inspiram.
Para nos recordar, o lema capitular antepôs um verbo a este ape-
lo, que hoje relemos e aceitamos como uma proposta e como 
compromisso para todos os maristas de Champagnat: caminhar.

Na Tailândia, participei do início de nossa 
missão com as crianças migrantes, e depois fui 
designado ao setor marista do Haiti, na emo-
cionante missão de formação dos apóstolos 
maristas entre os mais necessitados.
É Ela, a Mulher de coração aberto, a que faz 
tudo entre nós. TAJPM-TAMPJ! 

Irs. Luis Carlos gutiérrez blanco e Óscar martín Vicario
2. AsPIrAmOs A mAIs: NOssA FAmÍLIA CArIsmáTICA gLObAL
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3. Todas as dioceses 
    do mundo...  
Universalismo marista  
em Champagnat

Champagnat lembra que 
ele pode muito bem repe-
tir: “Posso assegurar-lhe 
que sou de todas as dio-
ceses [do mindo], e que a 
Igreja universal é o objeto 
de nossa sociedade” [de 
Maria]2. Ainda é sobre a 
mesma escola que ele es-
creveu ao bispo de Greno-

ble: “Todas as dioceses do mundo entram em nossos planos”.3 Mais 
tarde, o Ir. Jean-Baptiste evoca essa expressão de maneira um pouco dife-
rente na Vida do Fundador4. 
Essas declarações de Champagnat são tardias e formuladas na correspon-
dência com autoridades diocesanas. Esta é uma maneira de lhes dizer que 
a Sociedade de Maria concorda em se colocar a seu serviço, mas não de 
maneira exclusiva. Nestas circunstâncias, Champagnat se vê não só como o 

Quatro cartas de Champag-
nat afirmam, com algumas 

variações, a convicção de que 
a Sociedade de Maria é desti-
nada a uma missão universal1.  
Em 1836 ele se dirige ao supe-
rior de um pensionato que he-
sita em ceder a direção de seu 
estabelecimento ao Instituto. 

1 “Não nos limitamos à 
diocese de Lyon nem aos 
limites da França”. A Carta 
(n. 43) foi escrita no verão 
de 1834 ao Vigário Geral da 
diocese de Nevers, que lhe 
pediu Irmãos.
2 Carta n° 70, outubro de 
1836 ao Padre Douillet, 
superior do pensionato de La 
Côte-Saint-André, na diocese 
de Grenoble.
3 Carta n° 93, 15 de fevereiro 
de 1837, ao Dom Philibert 
de Bruillard, de Grenoble. Ele 
repete a mesma expressão 
ao Dom Trousset d’Héricourt, 
bispo de Autun, em maio de 
1837 (n° 112).
4 Vida, 1ª parte, capítulo 20, 
p. 200. No capítulo 11,  
p. 113-114, ele coloca na 
boca de Dom Gaston de Pins 
que ele queria que o trabalho 
de Champagnat se espalhasse 
não apenas na sua diocese, 
“mas em toda a França”. É 
muito improvável que esse 
desejo tenha sido expresso.

Ir. André Lanfrey, 
Provincia de l’Hermitage
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superior do ramo Irmãos, mas como um representante legítimo do 
espírito de toda a Sociedade, da qual ele é um dos poucos membros 
fundadores. 
Mesmo que Champagnat não tivesse dito estas palavras, que se 
pode facilmente tirar-lhes do contexto, o seu universalismo apos-
tólico não estaria em dúvida. Ele já está contido no formulário 
marista de Fourvière, verdadeiro projeto da Sociedade Missionária 
com vocação universal, sob os auspícios de Maria e do Papa. Pois 
os maristas estão entre os herdeiros de um clero que lutou contra 
o universalismo revolucionário e que, através da perseguição, da 
emigração e do exílio, experimentou - e também sonhou - o mundo 
como um espaço mais aberto à missão (América, China, Rússia em 
particular) e prometeu um futuro maior do que a velha Europa que 
se afundou em apostasia.5 
Forçados a esperar muito tempo, alguns maristas, em particular 
Jean-Claude Colin e Champagnat, interpretarão seu ministério 
como vigário como uma oportunidade de inventar novas comuni-
dades apostólicas: as missões paroquiais para o primeiro; os Irmãos 
para o segundo. Quando a missão distante lhes é proposta mais tar-
de, ela será acolhida pelos dois ramos da Sociedade de Maria que a 
veem como a conquista do projeto primitivo e o complemento lógi-
co de uma ação missionária já antiga na França e que transcende as 
fronteiras territoriais tradicionais. Havia Irmãos no primeiro grupo 
de missionários maristas que partiram para a Oceania no final de 
1836 e Champagnat enviará outros nos próximos anos.

5 É por isso que  
em 1814-1816  

o Vigário Geral Bochard  
deve tomar medidas  

para impedir que  
os jovens clérigos sigam  

as ordens missionárias  
(Jesuítas, Lazaristas...)  

e toma cuidado  
para não favorecer  

o nascimento efetivo  
da Sociedade de Maria. 

Ir. André Lanfrey
3. TODAs As DIOCEsEs DO mUNDO…
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4. História da difusão 
                      internacional 
        dos Irmãos Maristas
Adaptado a partir de História do Instituto, 2017 (FMS Studia)

O s números contam a his-
tória. Desde a nossa fun-

dação na França, os Irmãos se 
fizeram presentes em 104 países.

A partir de 1884 o Instituto dará prioridade “as mis-
sões”, ou seja, ao envio massivo de Irmãos fora do 
seu país de origem, que e ao mesmo tempo sinal de 
dinamismo e reconhecimento de uma dificuldade de 
viver a missão na Franca. Não e uma redescoberta da 
missão, mas uma mudança de tática.
O exilio e a secularização de 1903 afastam pratica-
mente o Instituto de sua matriz francesa. Em 1914, 
mais da metade dos Irmãos fora da França eram fran-
ceses: dois terços dos Irmãos estavam nas Américas 
e muitos no Oriente Médio, Sri Lanka e China.
Se, com os Estados de tradição anglo-saxônica, de 
maioria protestante, dominará principalmente a 
conivência, os países de tradição católica são per-
corridos por fortes correntes antirreligiosas ou an-
ticlericais. Também as tensões, e às vezes conflitos, 
alternam com momentos mais consensuais. Lá onde 
os Estados serão de outra tradição (Oriente Médio, 
Ásia) dominará a tensão às vezes levando à exclusão (Turquia, China) 
por razões políticas, bem como religiosas. Mas os estabelecimentos, 
acolhendo muitos não católicos, são casas missionárias, não por con-
versões obtidas, mas por um contato praticamente ecumênico (África 
do Sul, Turquia, Grécia, China...) mesmo que esteja longe de sê-lo no 
plano teórico.
Em sua Histoire de l’Institut de 1947, o Ir. Jean-Emile desenvolveu um 
capítulo especial sobre “nossas missões”, que ele começa em 1836 
com a primeira partida para a Oceania. Então, ele lembra que, nos 
textos maristas, a palavra “missão”, até 1902, designa todo país fora 
da França, incluindo o Canadá e a Espanha, “países muito católicos”, 
para onde foram os Irmãos. Em seguida, as circulares falam de parti-

NOVAs PrEsENçAs  
POr PAÍs

1817-1835 1
1836-1900 27
1900-09 13
1910-19 7
1920-29 3
1930-39 8
1940-49 7
1950-59 10
1960-69 8
1970-79 6
1980-89 7
1990-99 3
2000-10 3
2010-20 1
 104
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4. HIsTÓrIA DA DIFUsãO INTErNACIONAL DOs IrmãOs mArIsTAs

das “para países distantes”. E finalmente, o significado é restrito aos 
“países infiéis”, tais como China, Turquia, Ceilão, Madagascar, Congo 
“e alguns outros”. Mas em 1947, o termo “países infiéis” fica ultra-
passado.
No entender da maioria dos Irmãos, missão e desenvolvimento do 
Instituto andam de mãos dadas. “É importante e vantajoso implantar 
o nosso Instituto em terra de futuro, em vez de criar um novo posto 
em uma das antigas províncias”. E a consideração final é de grande 
realismo: em muitos países “a questão da nacionalidade desempenha 
um papel eliminatório [...] Se demorarmos, vamos ver as portas se 
fecharem diante de nós”.
Embora os Irmãos sejam capazes de se adaptar com flexibilidade às 
novas culturas, eles são frequentemente e por longo tempo os encla-
ves estrangeiros por sua língua, seus usos e sua mentalidade. Daí as 
dificuldades de integração no país e recrutar localmente. 
Os Irmãos Maristas em geral foram capazes de permanecer em uma 
atitude missionária, mesmo que, frequentemente, sua inculturação 
tenha sido problemática, como dissemos anteriormente.
Em 1967, nos anos em que o número de irmãos atingiu seu auge, os 
irmãos que trabalhavam fora do seu país estão indicados na tabela 
abaixo (apenas países com mais de 10 irmãos).

shanghai, China 1938
Professores na escola municipal 

Franco-Chinesa
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Podemos teorizar um pouco para explicar esses su-
cessos e fracassos? Pode-se evocar notadamente 
a ambiguidade missão-colonização, que impediu 
as obras maristas de se instalar de modo duradou-
ro em muitos países, como no Oriente Médio ou 
na China. Mas os acontecimentos políticos e as 
guerras, muitas vezes, desempenharam um papel 

mais decisivo, nitidamente impedindo que 
Irmãos e obras completassem sua incultura-
ção. A esse respeito, o caso da China parece 
bastante sintomático (Cuba, depois da Revo-
lução, expulsou todos os Irmãos em 1961).
Em última análise, onde o Instituto conseguiu 
uma implantação sustentável foi porque ele 
encontrou populações de culturas ocidentais 
e cristãs, com as quais entrou facilmente em 
conivência, porque foi beneficiado com tem-
po necessário e com um investimento de pes-
soas suficientemente massivo e flexível para 
amalgamar- se à cultura local. Teoricamente 
foi muito mal preparado para esta cumplici-
dade porque a doutrina oficial foi a unifor-
midade baseada na cultura europeia e mais 
especificamente francesa. O surpreendente é 
que o Instituto tenha conseguido sair-se tão 
bem, provavelmente porque um bom número 
de Irmãos adaptou-se às culturas locais de 
maneira prática e intuitiva, vivendo uma in-
culturação que eles nem sonhavam teorizar.

Com certeza, para viver a missão sem fron-
teiras, num país com múltiplas necessidades, 
requer-se uma dose, que chamo de “aventu-
ra”, de encarar o diferente, e outra dose de 
despojamento para deixar o mundo pessoal 
em que se vivia, muitas vezes de certo con-
forto, para se inculturar e assumir uma nova 
forma de vida que se descortina. Aprendi 
que tudo neste mundo vale a pena, quan-
do o coração está aberto e pronto para 
aceitar novos desafios. As oportunidades se 
apresentam e não podem ser desperdiçadas. 
Para quem sonha um dia se “aventurar” neste 
mundo global da Missão Marista, encorajo 

AUSTRÁLIA 22
BÉLGICA 71
CHINA 52
FRANçA 132
ALEMANHA 122
REINO UNIDO 23
IRLANDA 38
ITÁLIA 94
NOVA ZELÂNDIA 43
PORTUGAL 37
ESPANHA 848
SUIçA 13

a sonhar sem medo, porque a experiência, com certeza, será enriquecedora e apaixonante.
Timor Leste é rico em vocações florescentes, onde crianças e jovens são a grande porção 
deste rebanho de Deus, evidenciando a oportunidade para o nosso carisma e onde a Igreja 
tem um papel bem definido em atender os mais pobres e desamparados. É nestas oportu-
nidades que somos provocados a construirmos a família global, deixando-nos apaixonar 
pela causa do Evangelho, sendo um sinal de fé e esperança de uma Igreja à serviço dos mais 
simples e humildes.
.

Ir. lécIo JoSé Heckler, Timor Leste, de Brasil Sul-Amazônia
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EVANEsCêNCIA DA CrIsTANDADE 
E mIssãO POr TODA PArTE

Podem-se considerar três tempos da missão exterior, pelo menos 
quanto à sua concepção: antes de 1914, uma forte conivência cul-
tura-missão, ao mesmo tempo em que missão é concebida como 
partida de seu lugar, independentemente do 53 país que acolhe. Em 
um segundo tempo, a missão se torna multipolar, mas também se 
começa a ter em conta a importância do país anfitrião na sua de-
finição da missão. Depois de 1946, a missão claramente é definida 
pela equação missionário-país “pagão”. No entanto, a noção de país 
pagão torna-se imprecisa à medida que o conceito de país cristão 
se corrói. Por volta de 1960, os cristãos e pagãos estão por toda 
parte e a missão não tem nenhuma localização geográfica teórica 
clara porque a história do século XX é atravessada por duas correntes 
contrárias: uma desestruturação da cristandade tradicional ao mes-
mo tempo em que havia uma expansão da Igreja em todo o mundo. 
É uma nova realidade que o Concílio Vaticano II procurará levar em 
conta, e o Instituto fará o mesmo.

Cuba, 2016

4. HIsTÓrIA DA DIFUsãO INTErNACIONAL DOs IrmãOs mArIsTAs
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DEPOIs DE 1967

No Capítulo de 1967, A Comissão de Missão pro-
põe um plano abrangente de implantações mis-
sionárias (p. 259-266), estabelecendo que até 
10% dos Irmãos em atividade poderiam trabalhar 
nesta tarefa, condicionados a uma reorganização 
das obras existentes. Em certa medida, retorna 
a estratégia de 1903 procurando a salvação da 
congregação na projeção missionária.
O Capítulo não adoptou a proposta, mas o Ir. 
Basílio encorajou as Províncias a tomarem novas 
iniciativas para além das suas fronteiras e algu-
mas delas fizeram precisamente isso. O Capítulo 
elegeu um Conselheiro Geral para as Missões, Oli-
vier Sentenne, do Canadá, que trocou de papéis 
após 3 anos com René Gilbert Joos, ele próprio 
um veterano da China.
Nos mandatos do Irmão Charles e do Irmão Beni-
to a atenção se voltou para se restabelecer pre-
senças maristas em países de onde os irmãos ti-
nham sido forçados a sair -- lugares que incluíam 
a Hungria, a República Popular da China e Cuba. 
Durante o generalato do Irmão Seán, foi realizado 
um movimento para chamar a atenção de todo o 
Instituto para o maior e menos evangelizado con-
tinente, e uma região onde a presença marista era 
relativamente pequena: a Ásia.
O espírito marista por detrás da visão foi o de 

“Um Coração sem Fronteiras” que foi o slogan 
para as celebrações de canonização em 1999.
Em sua carta de convocação à Conferência Geral, 
enviada a todos os irmãos do Instituto, o Irmão 
Seán abordou esse tema:
“Em primeiro lugar, temos sido um Instituto in-
ternacional há mais de um século, mas nem sem-
pre temos agido como tal ... Em segundo lugar, 
proclamamos a importância da “missão ad gen-
tes”, e, no entanto, esse aspecto fundamental de 
nossas vidas tem crescido fracamente em anos re-
centes. Mais uma vez, a consequência desta situ-
ação é óbvia: uma diminuição do espírito missio-
nário que sempre caracterizou o nosso Instituto 
... Nosso espírito de missão Ad gentes precisa ser 
reforçado.”
Os Provinciais (na Conferência Geral) deram seu 
apoio ao que era proposto: um convite do Insti-
tuto a 150 irmãos e leigos Maristas para se des-
locarem para um novo país com a intenção de 
construir novas expressões de vida e de missão 
Marista entre os jovens carentes.
O Ir. Seán, na sua circular de 2006, Tornar Je-
sus Cristo conhecido e amado – A Vida Apostólica 
Marista Hoje, falou de “Irmãos e parceiros leigos 
que passam tempo significativo servindo em uma 
missão no exterior e depois voltam à sua terra na-
tal, trazendo com eles uma visão e um espírito 
missionários”.

A intercongregacionalidade foi algo 
novo no início, mas também enriquece-
dor. Abriu e ampliou o panorama no que 
diz respeito à minha vocação. Já não me 
sinto apenas um irmão de La Salle, mas 
também um marista, ou um jesuíta, ou um 
franciscano. Essa divisão mental que tin-
ha se diluiu logo após conviver com os 
Irmãos Maristas no Líbano e percebi que 
não havia nenhuma diferença entre estar 
com eles e estar com os Irmãos De La 
Salle: o mesmo ambiente fraterno, casei-
ro, um carisma muito semelhante... E isso 
também ocorreu num contexto multi-religioso e multicultural, onde vivo todos os dias com 
muçulmanos, o confirmando que Deus é maior do que qualquer estrutura religiosa, e que, 
como cantamos no Glória: “Paz para os homens de boa vontade”, sem importar a religião.      

Ir. anDréS PorraS gutIérrez, Projeto Fratelli Líbano Irmão Lassalista
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Quando o Ir. Emili Turú, Superior Geral, 
apresentou o novo departamento na Ad-
ministração Geral Colaboração para a Mis-
são Internacional (Cmi), na sua carta “Até 
os Confins Terra”, recordou as propostas 
do XXI Capítulo Geral, de 2009:

•	 Formar	comunidades	internacionais	
e interprovinciais, abertas aos Ir-
mãos e leigos maristas, para aten-
der a novos campos de missão de 
fronteira. 

•	 Dar	maior	impulso	à	Missão	Ad	Gen-
tes na Ásia, e estendê-la a outras 
áreas para as quais o discernimento 
nos fizer ver a necessidade. 

•	 Organizar	um	serviço	de	voluntaria-
do marista de apoio à nossa mis-
são, cujos membros se ofereçam 
para trabalhar em nossos campos 
de apostolado que o necessitem, 
e estejam dispostos a mobilizar-se 
em situações de emergência.

Na sua carta de 2015, Montagne: A Dança da Missão, o Ir. Emili 
introduziu o plano de estabelecer comunidades internacionais para 
um novo começo, que mais tarde seriam conhecidas como comuni-
dades Lavalla200>. A linguagem da “missão” mudou notavelmente 
em relação às gerações anteriores.
É como se Deus fosse uma dança de vida, amor e energia que se 
move pelo mundo, convidando a participar dela. (...) E se consi-
deramos a missão como diálogo, estamos então muito longe de 
imaginar a missão como conquista do mundo para Cristo e as pes-
soas comprometidas com a missão como fuzileiros navais da Igreja 
católica. Trata-se na verdade de reconhecer que a missão deve ser 
realizada na vulnerabilidade, na humildade, abertos a ser evange-
lizados por quem somos chamados a evangelizar. (...) Como mem-
bros que somos da Igreja, também nós, maristas, existimos única 
e exclusivamente para participar da missão de Deus e não para 
buscar nossa sobrevivência.
O Ir. Emili apresentou a visão do Conselho Geral, discernida após 
a Conferência Geral de 2013, que continha duas expressões total-
mente novas para os Maristas: ‘disponibilidade global’ e ‘práticas 
interculturais’: “Acreditamos que os pontos contidos nessa visão são 
um chamado para que todos e cada um dos maristas os tornemos 
realidade segundo o próprio contexto.”
A Mensagem do XXII Capítulo Geral de 2017 intitula-se “Caminha-

4. HIsTÓrIA DA DIFUsãO INTErNACIONAL DOs IrmãOs mArIsTAs
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mos como Família Global”. Um de seus ‘princípios’ 
é que “nossa vocação implica uma disponibilida-
de global em nossa família mundial, comprome-
tendo-nos na transformação do mundo”.
O Ir. Ernesto Sánchez, Superior Geral, acrescen-
tou a isso o seu convite pessoal, em um vídeo 
gravado em 2019: “Para que este projeto tenha 
sucesso, precisamos de pessoas que estejam pre-

paradas para viver a sua vida diária com inte-
gridade, para aprender, para se lançarem juntos 
numa viagem de vida intercultural, internacional 
e assim dar expressão concreta à nossa família 
global... Contamos com você.”

A fraternidade é formada por 
diferentes nacionalidades, é 
muito colorido o estar juntos, 
desfrutar da riqueza e diversi-
dade de valores e culturas que 
cada pessoa carrega.

Irmãos do 
Marist Asia Pacific Centre (MAPAC), 
Filipinas

Ir. Luis garcía sobrado
Provincia Compostela
Vigário-geral  2001-09

5.  A canção do mar 
     Refundar e reestruturar

De 1993 a 2004, os Peque-
nos Irmãos de Maria se reu-
niram para ouvir em unísso-
no a canção de um mar que 
há muito estava mostrando 

sinais de um tsunami iminente. Com uma sensibilidade crescente aos 
sinais desse mar agitado, eles experimentaram a reorganização es-
trutural mais significativa do nosso Instituto (M. GREEN, História do 
Instituto, T3 - Roma, 2017, p. 301). Naqueles anos, deixamos de ser 

“A  canção do mar termina 
no coração daqueles 

que a ouvem” 
(Khalil Gibran).
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organizados em 57 Unidades Administrativas, na sua maioria nacionais, 
passando para 31 Unidades internacionais. O fundo do mar foi chamado 
de refundação; às ondas do tsunami, reestruturação. Todas as Unidades 
Administrativas e todos os seus Irmãozinhos ouviram com um coração, 
às vezes espantados, o canto inesperado do nosso mar marista. 
Com a perspectiva de 27 anos de distância, tento explicar, e explicar 
a mim mesmo, esse processo institucional em que as energias refun-
dadoras empurraram incessantemente as ondas de reestruturação em 
direção às praias de nossas Unidades Administrativas. 

O PAssADO: O qUE ACONTECEU DE 1993 A 2004?

Houve dois Capítulos Gerais (1993 e 2001) e duas Conferências Ge-
rais (1997 e 2005). Em todas as quatro ocasiões, o tema da refun-
dação e reestruturação tomou uma boa parte do tempo e da energia 
dos delegados. A forma de organizar até 1993 tinha a marca de um 
grupo religioso em plena expansão, sustentada pelas capacidades 
e energias dos Irmãos. As estruturas existentes que foram efetivas 
em 1975 permaneciam inalteradas em 1993. E o número de Irmãos 
era menos da metade. E a idade? Em 1975, a maior faixa etária era 
daqueles de menos de 31 anos; em 1993, a de mais de 70. 
Os Irmãos compreenderam imediatamente a música de fundo: a ne-
cessidade de dar nova vida e energia à missão e à vida maristas; ou 
refundamos ou morremos. Em continuidade aos capítulos anteriores, 
rezávamos para que a desejada conversão individual e institucional 
nos fizesse viver em comunhão com o coração de Champagnat. O 
desejo de refundação aguçou a consciência da necessidade de se 
reorganizar a fim de facilitar a vitalidade da vida e da missão. 

Nossos processos normais de 
formação ajudam a quebrar al-
gumas das barreiras para con-
fiar uns nos outros e construir 
um sentido de comunidade: reali-
zamos oficinas de “Vida Intercul-
tural”. Também festejamos cada 
uma de nossas culturas por meio 
da celebração de nossos feriados 
nacionais ou da festa de um san-
to particularmente importante 
em um país.

Irmãos e noviços 
do Noviciado de Tudella, Sri Lanka

Ir. Luis sobrado
5. A CANçãO DO mAr 



29 Fevereiro de 2021  •

A Conferência Geral de 1997, a partir de um ape-
lo espantoso de 1993, chegou a uma firme decisão 
de um processo de reestruturação global como uma 
prioridade urgente no Instituto. Nos quatro anos se-
guintes, participamos de uma atividade incessante e 
bem coordenada da Administração Geral e das Unida-
des Administrativas para levar esse processo a uma 
conclusão bem-sucedida. Em 2004, com exceção da 
Ásia e Oceania, todas as Unidades haviam concluído 
um processo de reestruturação que mudaria sua com-
posição e funcionamento anteriores. 
O Capítulo Geral de 2001 e a Conferência de 2005 
continuaram a ouvir atentamente a canção do 
Mar Marista: 

•	 Um,	a	decisão	de	concluir	os	processos	de	
reestruturação iniciados foi reafirmada. 

•	 Dois,	 as	 referências	para	a	 reestruturação	
se concentraram em três núcleos: a vita-
lidade da missão, a internacionalidade e 
o compromisso com a formação e a comu-
nhão da vida com os leigos. 

•	 Três,	 foi	 fomentado	 um	 novo	 movimento	
colaborativo entre as Unidades reestrutura-

das que recebeu o nome de regionalização. 
Em 2007 se completava a reestruturação da Ásia 
e em 2012 a da Oceania.

O PrEsENTE

Os Irmãos da geração de 1993 foram corajosos. 
Eles sacrificaram o conforto do que era habitu-
al, recursos financeiros e de pessoal para ouvir 
melhor a música da refundação. Seu amor pelo 
Marista, sua abertura à internacionalidade e sua 
disponibilidade incondicional para ajudar a uma 
maior vitalidade da missão e da vida tornaram 
isso possível. 
A experiência do tsunami de reestruturação nos 
fez perder o medo de mudanças estruturais. Com a 
crescente integração do laicato marista na nossa 
vida e missão, em breve serão necessárias novas 
reorganizações. Serão bem-vindos. Os maristas 
de Champagnat se abrem para novos horizontes, 
cheios de esperança, prontos para continuar ou-
vindo a canção do nosso mar.

VII Conferência geral – 2005
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Ir. seán sammon, 
Província Estados Unidos 
superior-geral 2001-09

6. Movendo 
         o Instituto em 
  uma nova direção       

Embora seus esforços resultas-
sem em ameaças de morte, Evers 
se recusou a retroceder. Como sua 
esposa observou, Medgar era um 
homem que viu um trabalho que 
precisava ser feito; ele respondeu 
ao chamado e assumiu a luta pela 
liberdade, dignidade e justiça, não 
apenas pelo seu povo, mas por to-
das as pessoas. Em 12 de junho de 

1963, Medgar Evers foi baleado nas costas na garagem de sua casa. 
Ele morreu na frente da esposa e dos filhos.
Por que contar a história de Medgar Evers? O que a vida e o missão 
deste homem bom e gentil tem a nos ensinar, hoje? Conto essa 
história porque Evers viveu durante um período que estava grávido 
com a possibilidade de mudança. Mais ainda, ele estava disposto a 
fazer perguntas difíceis, desenvolver soluções desafiadoras e tomar 
medidas ousadas para implementá-las.

No dia 12 de junho, 
aqui nos Estados 

Unidos, comemoramos a 
vida de Medgar Evers, 
um homem negro que 
trabalhou incansavel-
mente para promover 
a igualdade racial. 

La Valla
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Marcelino Champagnat viveu um tempo semelhan-
te na história, e nós também hoje. Como Medgar 
Evers e Marcelino Champagnat, você e eu temos 
a vontade, a coragem e o zelo de aproveitar essa 
oportunidade para transformar nosso Instituto e 
movê-lo em uma nova direção?

LA VALLA1817 – O DEsEJO ArDENTE  
DE AJUDAr AOs DEsFAVOrECIDOs

Enquanto pensamos nesta pergunta, vamos recu-
ar dois séculos para uma aldeia obscura na França 
Central, com o nome de La Valla. É 2 de janeiro 
de 1817; um jovem padre - quase com a mesma 
idade da revolução que recentemente varreu seu 
país - acaba de desencadear um movimento que 
iria mudar seu mundo e o nosso.
Naquele momento, duvido que ele tenha perce-
bido esse fato, nem que tivesse certeza de onde 
estava indo, assim como não tinham ideia disso 
aqueles dois jovens que haviam se juntado a ele 
nessa aparente aventura imprudente. No entanto, 
não existem tantos inícios grandiosos semelhantes 
em forma e estilo: juventude, destemor, arriscar 

tudo, cometer erros, responder a uma aparente e 
absoluta necessidade humana olhando-a de frente, 
bem como uma fé que crê no amor incondicional 
de Deus. Como Medgar Evers, Marcelino Champag-
nat entendeu que sonhos sobre mudança são uma 
coisa; agir para implementar essa mudança é outra 
questão. Ele sabia muito bem que as escolhas ti-
nham que ser feitas e que, com certa frequência, 
essas escolhas encontrariam alguma oposição.
O que Marcelino Champagnat tinha em sua men-
te e coração naquele dia 02 de janeiro de 1817? 
Algo bastante simples: o desejo ardente de ajudar 
os jovens — mas particularmente aqueles à mar-
gem, aqueles que tinham muito pouco em termos 
de bens materiais — para ajudá-los a se apaixonar 
por Deus.
Voltemos ao presente. Durante o último meio sé-
culo, testemunhamos o desenrolar de uma forma 
de vida consagrada que foi feita para outro tempo 
na história. Enquanto alguns podem lamentar sua 
morte, devemosusar nossas energias para criar o 
futuro. Esta pergunta nos confronta: como rein-
ventar a vida e a missão marista para o século 21? 
Delegados do nosso Capítulo geral mais recente 
ajudaram a apontar um caminho a seguir. Eles 

Sentimos falta dos nossos amigos 
da Missão Ad Gentes (MDA) com 
quem compartilhamos experiências 
inesquecíveis ao longo de quatro 
anos e meio. Essas experiências 
valiosas continuam a iluminar nos-
sos corações e a guiar nossos pas-
sos em direção aos necessitados. 
Christina trabalhou como intér-
prete de sinais para surdos. Como 
agricultor, colaborei regularmen-
te com os Irmãos Maristas na fa-
zenda e também traduzi vídeos de 

espiritualidade cristã do inglês para o coreano no YouTube, para aqueles que os 
procuram. Para nós, essas atividades refletem nossa confiança em Deus. É uma honra 
e um privilégio viver intensamente o espírito marista neste mundo incerto.           

aBel eoM Su ryoung e cHrIStIne kIM young Ja, East Asia, Voluntários no MDA
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desafiaram todos nós a embarcar em uma jornada de fé e a dei-
xar de lado velhos paradigmas para reimaginar nosso Instituto 
como uma família global. Somos chamados, neste momento da 
nossa história, para realizar essa tarefa como maristas, irmãos 
e leigos. E assim, vamos fazer hoje uma promessa semelhante 
àquela feita pelos seminaristas e jovens padres recém-ordena-
dos, que se reuniram em Fouvière, tão cheios de sonhos e espe-
ranças, tocados profundamente por esta mulher de fé chamada 
Maria de Nazaré. Dediquemos nossa vida e nos tornemos sua 
presença em nosso mundo, testemunhando as virtudes maristas 
de misericórdia e compaixão. Sejamos seu coração e mãos entre 
os jovens neste século XXI.
Ao fazê-lo, oremos para que o Espírito de Deus inflame em cada 
um de nós – maristas de Champagnat - o fogo da renovação, 
dando-nos a coragem de ser tão ousados, ousados e apaixo-
nados por Deus como foi este simples padre campesino e filho 
de Maria, chamado Marcelino Champagnat. Que nós, como ele, 
sejamos fogo nesta terra, tornando Jesus conhecido e amado 
entre crianças e jovens pobres e, assim, possamos transformar 
nosso Instituto e sua missão no início do III século de vida 
marista.

Estados Unidos

Ir. seán sammon
6. mOVENDO O INsTITUTO Em UmA NOVA DIrEçãO



7. Faça o que ele 
             lhe disser - 
Uma espiritualidade para 

a disponibilidade global?

É um belo texto, que ex-
pressa uma disponibilida-
de evangélica, radical e 
plena... E embora eu ache 
que rezava sinceramente 
naquela época... em outras 
etapas da minha vida, ela 
me provocava “medo e tre-
mor”, e não sei se hones-

tamente teria ousado repetir essas frases com o mesmo entusiasmo. 
Muito me surpreende, e eu o valorizo, ver quantas pessoas estão 
realmente disponíveis. Entre eles, Irmãos e leigos maristas que se 
oferecem para dar um ano, dois ou uma vida inteira em disponibili-
dade. Lembro-me de que, quando criança, admirava os missionários e 
agora continuo a apreciar todos esses gestos de gratuidade. É normal 
que valorizemos cada um de maneira diferente, mas eu sempre os 
admiro... E me fazem perguntar: de onde vem essa disponibilidade? 

Lembro-me de que, quan-
do eu era noviço, gostava 

muito de rezar a famosa ora-
ção de Charles de Foucauld: 
“Senhor, faça de mim o que 
quiser, seja o que for, eu lhe 
agradeço”. 

Ir. Óscar martín Vicario, 
Conselheiro-geral

Lavalla200> moinesti,
romênia
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Isso me evoca aquela história do monge que encontrou uma pedra 
preciosa no caminho... e a colocou na bolsa. Dias depois, ele se en-
controu com um homem e, ao abrir sua bolsa para compartilhar sua 
comida, o viajante viu a joia e a pediu. O monge deu a ele sem mais 
delongas. O homem agradeceu e partiu cheio de alegria com aque-
le presente inesperado. Alguns dias depois, porém, ele voltou em 
busca do monge, devolveu a pedra preciosa e lhe suplicou: “Agora, 
peço que me dê algo muito mais valioso do que esta joia: por favor, 
me dê o segredo da liberdade e do desapego que lhe permitiu me 
entregá-la gratuitamente”.  

DE ONDE VEm IssO?

Então, de onde vem a disponibilidade? Por que Irmãos, leigos ou 
muitas outras pessoas oferecem tempo, esforço, dedicação... como 
um serviço gratuito para a missão? Obviamente, é muito simplista 
quem o atribui à busca de experiências, novidades, uma certa fuga 
(embora alguns desses aspectos possam estar presentes). Parece 
mais razoável explicá-lo a partir de uma raiz de compaixão, amor 
pelos homens, desejo sincero de trabalhar por um mundo mais jus-
to. A isto se acrescenta, às vezes, o desejo de viver uma experiência 
comunitária de fronteira. Mas acho que a compaixão ou a frater-

Ir. teoDoro grageDa

Província East Central Africa, 
Tanzânia – Do México

“Onde há um Irmão, lá tenho min-
ha casa”. Eu me sinto em casa com 
meus Irmãos como nos sentimos 
chamados a seguir Jesus, no estilo 
de Maria, e assim é em diferentes 
cantos do mundo.  Aprendo a ver 
as coisas de uma maneira diferente 
e, ao compartilhar o que estou ex-
perimentando, sinto que posso aju-
dar a comunidade a crescer. Isso me 
ajuda a me colocar numa atitude de 
aprendizagem, de escuta; desta for-
ma coloco minhas qualidades a ser-
viço da missão, em tudo o que posso 
ajudar, fazendo-o com alegria.  A 
paixão pela missão vai além de viver 
o desejo de estar em meu país. 

Ir. Óscar martín Vicario
7. FAçA O qUE ELE LHE DIssEr
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nidade, por si só, não explicam completamente 
a disponibilidade. A raiz é mais profunda e, pela 
minha pouca experiência, tem muito a ver com a 
maneira de olhar, de entender e de se entender, 
de ouvir, de viver, de ser... Ou, o que é o mesmo, 
com uma espiritualidade. Espiritualidade, sim, 
encarnada e dinamizadora. 
Penso que estamos diante de uma questão trans-
religiosa, que toca as fibras íntimas da abertura a 
Deus e ao seu Espírito, que sopra quando e como 
quer. E, sem negar meu entusiasmo como noviço, 
hoje ouso dizer que a disponibilidade, quando 
autêntica (e, portanto, gratuita e incondicional), 
só pode ser o resultado de uma trajetória, às ve-
zes longa, da Humanidade e da abertura ao Ser. 
Eu a coloco, portanto, no caminho. 
Quase todos os grandes mestres de espirituali-
dade falam dessa dimensão “para fora”, que é 
sempre o fruto sereno do caminho feito “para 
dentro”. O encontro com o Deus que nos habita, a 
experiência de seu Espírito de amor (com o nível 
de consciência e a maneira de verbalizá-lo que 
cada um tenha ou possa) sempre se converte em 
uma torrente de água viva, que necessariamente 
transforma a visão. E assim, os frutos de toda es-
piritualidade são mostrados na compaixão (Dalai 
Lama), levam-nos a ver de maneira diferente o 
irmão, especialmente o sofredor (Teresa de Cal-
cutá), e mostram que ser crente implica neces-

sariamente ser misericordioso (como aparece nos 
ensinamentos de Maomé). 
“A busca pela interioridade”, escreve Xavier 
Melloni, especialista em mística inter-religiosa, 
“é inseparável de dois elementos que protegem 
a qualidade de um modo de ser no mundo: a 
austeridade e a solidariedade. É isso que abre 
o horizonte da solidariedade, para que, em vez 
de indiferença, haja porosidade em relação aos 
outros seres humanos e criaturas”. 

E COmO sE CONsEgUE?

Sem dúvida, esse olhar “para dentro”, esse en-
contro com o autêntico em si mesmo, com o Mis-
tério que nos habita... transforma nossa maneira 
de olhar “para fora”. Então a missão, a paixão 
pelo homem e pelo irmão se redimensionam.... 
Esses tempos de Pandemia, certamente, nos pro-
vocaram em muitos momentos: como não fazer 
algo? como continuar trancados aqui sem con-
tribuir para ajudar aqueles que sofrem? como 
não oferecer minhas mãos, meu tempo, minha 
vida para ajudar? Recentemente, Timothy Radcli-
fe disse lindamente ao refletir sobre a crise da 
COVID: “Somos todos mãos de Deus que dá vida 
quando tocamos os outros com bondade e respei-
to. O toque é o alimento da nossa humanidade”. 

Vietnã
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Deus vibra por trás dessa inspiração... Mesmo que a primeira coisa 
que experimentei tenha sido o chamado à missão (foi a primeira 
coisa que vocacionalmente atraiu muitos de nós, Irmãos e leigos), 
esse fogo precisa amadurecer e se purificar na espiritualidade. Por-
que se falamos de uma visão diferente da realidade, o pano de 
fundo não pode ser outro senão o encontro com a “Realidade única 
e autêntica”. Uma experiência de Deus que nos faz sentir que a 
presença dele no mundo me inclui e inclui todos nós, como o padre 
Rohr explica muito bem quando ele usa o termo “Cristo Universal” 
e explica a ressurreição dizendo que nela encontramos “um novo 
significado para a humanidade e para nós” porque se tornou “oni-
presente, pessoal e atraente para aqueles que desejam conhecer a 
Realidade através dEle”. Em outras palavras, entender o mundo e 
entender a nós mesmos “através dEle”. 

EsTá Em NOssAs rAÍzEs

Falamos da disponibilidade que se baseia em sentir a presença do 
Espírito no mundo e em cada homem, em me sentir parte dele e em 
sentir que cada pessoa é a mesma realidade. Assim, sim, pode haver 
fraternidade e disponibilidade globais. 

Ir. caníSIo wIllrIcH,
Distrito da Ásia,  
de Brasil Sul-Amazônia

Disponibilidade global significa agir como Jesus, sair ao encontro das pes-
soas necessitadas e juntos para promover a mudança e construir pontes ba-

seadas em valores humanos 
e religiosos.
A disponibilidade global 
anda de mãos dadas com a 
Família Global, um espírito 
que herdamos de Champag-
nat e dos primeiros irmãos. 
Este espírito não pode ser 
bloqueado porque tem a 
força do Espírito Santo e 
o mandato de Jesus Cris-
to: “Ide, pois, e fazei dis-
cípulos de todas as nações”  
(Mt 28,19).

Ir. Óscar martín Vicario
7. FAçA O qUE ELE LHE DIssEr
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•	 Uma	disponibilidade	global	claramente	ma-
nifestada no evangelho, e no próprio Jesus 
que diz que, acima de tudo, “ele deve cuidar 
das coisas do Pai” e “não a minha vontade, 
mas a sua seja feita”, e que ele estará sem-
pre presente em todas as nossas Galileias. 

•	 Uma	disponibilidade	global	eloquentemen-
te encarnada em Maria e seu “faça-se”, sua 
confiança em Deus, mesmo que ela não en-
tendia nada e lhe previam seus sofrimentos, 
e mesmo se teve que “guardar em seu cora-
ção” tantos medos e incertezas, até mesmo 
estando de pé junto à cruz... “Como Maria, 
caminha com brilho nos olhos e barro nos 
pés. Ela te convida a ir a outras fronteiras” 
(Regra de Vida, 81).

•	 Uma	 disponibilidade	 marista,	 porque	 tam-
bém a encontramos em Marcelino e em sua 
generosa disposição de se mover e ir aon-
de era necessário para cumprir o plano de 
Deus, renunciando a privilégios eclesiais 
ou posições de conforto, para embarcar em 
tudo o que descobria como necessidade das 
crianças e encorajamento do Espírito. É in-
teressante, para realçar esta incondicionali-
dade de Marcelino, reler mais uma vez sua 
famosa frase “todas as dioceses do mundo 
entram em nossos planos”, que incluía sua 
disponibilidade pessoal para ir às missões 
ou onde fosse necessário. 

No nº 26 de Cadernos Maristas, o Ir. Aureliano 
Brambila fez uma excelente compilação dessa re-
petida disposição de Champagnat: “Posso assegu-
rar-lhes que visamos a todas as dioceses do mundo 
e de que a Igreja universal constitui o objeto dos 
cuidados da nossa Sociedade de Maria” (Carta ao 
Padre Duoillet, 1836). “Todas as dioceses do mun-
do entram nos nossos planos. Quando os senhores 
bispos quiserem nos chamar às suas dioceses, com 
presteza voaremos na sua ajuda“ (Carta a Dom De 
Brouillard, 1837). “É de bom coração que faremos 
tudo quanto estiver ao nosso alcance para corres-
ponder ao seu zelo.... Todas as dioceses do mundo 
entram em nossos planos” (Carta a Dom Trousset, 
1837). “Seria com prazer que mandaríamos alguns 
à América para auxiliar o trabalho dos bons Padres 
Missionários, se isto nos fosse possível” (Carta ao 
Padre Fontbonne, 1837).

É verdade que, como indicou antes o Ir. André 
Lanfrey, essas chamadas estão essencialmente 
em cartas aos líderes diocesanos e bispos. Mas 
mesmo se as frases, às vezes, são enaltecidas, 
parece que a abertura missionária nunca este-
ve em dúvida na nascente Sociedade de Maria. 
E, de fato, a disponibilidade marista foi herdada 
e multiplicada por muitos Irmãos que aceitaram 
destinações e missões difíceis em seus países ou 
fora deles, mesmo se mudando para todos os can-
tos do mundo para viver sua dedicação generosa 
e sem fronteiras: os primeiros Irmãos que embar-
caram para a Oceania, nossos Irmãos franceses 
que em um momento de desafio histórico esco-
lheram se espalhar pelo mundo, tantos Irmãos 
que abriram horizontes em novos países e que 
perseveraram em circunstâncias difíceis, às vezes 
até dando a própria vida...
Essa é também a herança de leigos e Irmãos, ma-
ristas de Champagnat hoje, chamados a recriar 
essa disponibilidade. 

ENTãO… CAmINHEmOs!

Muitos de nós, provavelmente, ainda estejamos no 
caminho, talvez nas etapas iniciais. Pelo menos, 
é onde eu me sinto. É difícil dizer “minha dispo-
nibilidade é global”. E, no entanto, uma pequena 
lição que posso compartilhar é que a disponibili-
dade global também vem com as pequenas dispo-
nibilidades. Dar algo cada dia, para chegar a dar 
tudo. Traduzir o grande “sim” de toda uma vida em 
pequenos “sins” cotidianos, às vezes, nada fáceis. 
E fazê-lo não por imposição ou voluntarismo, mas 
porque nasce de dentro de mim, cada dia mais, 
quanto mais experimento no fundo do meu coração 
o “Sim” de Deus para comigo...  
É chocante como Etty Hillesum o expressou, sa-
bendo que escreveu em um campo de concentra-
ção onde acabaria morrendo: “Deus, me segure pela 
tua mão, eu te acompanho obedientemente, sem 
resistir. Não refutarei de nada que venha a mim na 
vida, assimilá-lo-ei com todas as minhas forças. Eu 
irei a todos os lugares contigo e quero procurar não 
ter medo. Tentarei irradiar um pouco do amor, do 
verdadeiro amor humano que existe em mim, onde 
quer que eu esteja” (25 de outubro de 1941).



38 •  FMS Mensagem 50

Talvez, com tudo isso, o pequeno chamado se realize em dar 
passos do reativo ao proativo. Talvez comecemos reagindo e ofe-
recendo uma resposta a alguma necessidade que tocou nossos 
corações (a compaixão é reativa). Mas esperamos que o encontro 
com o Espírito transforme isso em proativo, inato, uma atitude 
vital (a misericórdia é proativa).  
Essa é, talvez, a dinâmica que levou Santa Teresa à sua entrega 
sem limites ou fronteiras. Quando criança, ela já fugia com o ir-
mão mais novo para ir para a terra de missões e dar a vida lá por 
Cristo. Mas, somente muitos anos depois, após profundas experi-
ências humanas e espirituais, quando ela se propõe de verdade a 
não fazer sua própria vontade, mas “o que Ele diga” e ousa dizer: 
“Revolve-me aqui e ali” ou “decide onde, como e quando” ou, 
finalmente, “seja o que Tu quiseres”.  
Senhor, como Irmãos e leigos maristas, queremos ser faróis de 
luz e construtores de pontes. Queremos ser corajosos em nossas 
respostas às periferias e a este mundo fragmentado, e ainda mais 
agora após a experiência da pandemia em que vivemos. Mas, para 
isso, queremos ser o rosto e as mãos de tua terna misericórdia, 
crescendo interiormente para descobrir-te colo um Deus de amor 
em nossa vida e cultivando uma espiritualidade do coração que 
nos fará alegres e inclusivos. E disponíveis.

Ir. Óscar martín Vicario
7. FAçA O qUE ELE LHE DIssEr

quênia
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Envia-nos  
como uma família 
carismática global
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Sair em missão, abertos à  disponibilidade global

Escuta em teu coração  
o apelo a sair continuamente 

como irmão em missão,                                                   
atento às moções  

do Espírito Santo e  
aberto a uma  

disponibilidade global. 
Busca, com audácia e 

criatividade, novas formas 
de responder  

às necessidades emergentes 
do mundo de hoje.  
Com teus irmãos e  

com outros maristas, 
prepara-te para ir  
a lugares onde seja  

mais necessária  
tua presença. 

Como Maria, caminha  
com brilho nos olhos e 

barro nos pés.  
Ela te convida a ir  

a outras fronteiras.

Aonde fores 
Regra de Vida dos 
Irmãos Maristas,  
81
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Sair em missão, abertos à  disponibilidade global
A mensagem do XXII Capítulo Geral convida aos 
Maristas de Champagnat a se envolverem “com 
paixão na criação de um estilo de vida de famí-
lia” que promove a vocação marista “em toda 

a sua diversidade, realizando nossa profunda 
esperança de atuar como um corpo global” e 
abrindo-se “com simplicidade, para estar dispo-
níveis para além das fronteiras geográficas”

41 41 

Lavalla200> Grupo 2018
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 1. Lavalla200>
   Comunidades internacionais  para um novo começo

Origens
        e visão
A centelha que acendeu esta iniciati-
va foi durante uma reunião de líderes 
maristas em 2013. O Irmão Superior 
Geral, naquela época o Ir. Emili Turú, 
a expressou em uma carta intitulada 
“A dança da missão”, na qual ele fez 
um claro convite a todos os maris-
tas, Irmãos e leigos, “para discernir, 
diante de Deus, se eles se sentem 
chamados a deixar seu país de ori-
gem para fazer parte de uma comu-
nidade internacional em outra região 
do mundo”. “Se você deseja oferecer 
alguns anos de sua vida a serviço da 
missão marista além das fronteiras de 
sua Província ou país, incentivo-o a 
dar um passo à frente e expressar sua 
disponibilidade”. 

A carta contém a visão que está por trás e inspira esta proposta:

“Próximos do início do terceiro século de vida e missão maristas e, tratando 
de ser fiéis a nossas origens, cremos que chegou a hora para os Maristas de 
Champagnat de despertar a aurora de um novo começo por meio de: 

•	 UmA sIgNIFICATIVA PrEsENçA EVANgELIzADOrA ENTrE 
CrIANçAs E JOVENs Em sITUAçãO DE VULNErAbILIDADE, 
aonde outros não vão, promovendo seu protagonismo e a defesa 
de seus direitos. 

• DISPONIBILIDADE GLOBAL: criando uma nova mentalidade e uma 
nova atitude, indo além dos horizontes habituais de nossas uni-
dades administrativas e regiões e abrindo-se às possibilidades de 
colaboração internacional para a missão. 

• INTERCULTURALIDADE: comunidades internacionais maristas que 
promovem em seu interior a comunhão de culturas e o apreço 
por sua diversidade, assim como sua inserção no contexto no 
qual se encontram.

Nos últimos quatro anos, sete 
novas comunidades maristas 

apareceram em todo o mundo, 
compostas por leigos e Irmãos, e 
seis delas ainda são fortes. Dentro 
dos parâmetros atuais da Igreja de 
hoje, esses dados são significativos. 
É um pequeno sinal que revela, mais 
uma vez, que “a Missão não está em 
crise” - pois é a Missão do Espírito 
de Deus. 
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1. Lavalla200>
   Comunidades internacionais  para um novo começo

• UMA VIDA SIGNIFICATIVA: por sua qualidade 
evangélica e pelo testemunho fraternal das 
comunidades que podem adotar distintas 
formas quanto a seus membros (irmãos, lei-
gos, outras congregações…). 

• UMA ÊNFASE NA ESPIRITUALIDADE: um claro 
compromisso de aprofundar em nossa expe-
riência espiritual, atendendo às dimensões 
mística e apostólica de nossa vida marista. 

Acreditamos que os pontos contidos nessa visão 
são um chamado para que todos e cada um dos 
maristas os tornemos realidade segundo o próprio 
contexto. Ao mesmo tempo, estamos conscien-
tes de que a interculturalidade, um importante 
aspecto dessa visão, é algo ainda incipiente no 
Instituto. Por isso, seguindo as propostas apre-
sentadas durante a Conferência Geral, cremos que 
devemos continuar criando comunidades inter-
nacionais nos cinco continentes para que essa 
visão de futuro se concretize e tenha visibilida-
de” (Montagne: a dança da missão, 25 de março 
de 2015).
A partir desse convite, cerca de 140 pessoas de-
ram seus nomes e se ofereceram para fazer par-
te dessa iniciativa. Participaram do programa de 
preparação e discernimento especialmente proje-
tado para esse fim, 70 deles: (23 em 2016; 15 em 
2017; 17 em 2018; 7 em 2019; 8 em 2020). São 
pessoas dos cinco continentes: a mais jovem com 
24 anos e o mais idoso com 78 anos; 39 Irmãos 
e 31 leigos (5 casais; 16 leigas e 5 leigos). Seus 
países de origem são (24) Argentina, Austrália, 
Bolívia, Brasil, Camarões, Canadá, Chile, Colôm-
bia, Coréia do Sul, EUA, Espanha, Fiji, Filipinas, 
Gana, Índia, Itália, Madagascar, Malásia, México, 
Nigéria, Paquistão, Paraguai, Peru e Venezuela. 
O Superior Geral aceita seu compromisso e os en-
via como missionários maristas, recomenda sua 

Viver aqui me fez abrir 
os olhos para o quanto 
temos em comum entre a 
história e a minha cul-
tura coreana e a vietna-
mita. Quando você vive 
em outro país, precisa 
saber o que pode e o 
que não pode fazer. A 
falta de confiança pode 
ser um problema, mas 
muito orgulho também 
gera consequências. 
A vida aqui não é uma 
“fantasia”, é uma “RE-
ALIDADE”. Isso me 
obriga a reconhecer a diferença, a valorizar a 
beleza, por exemplo, da língua vietnamita e de 
seus tesouros escondidos, como sua diligência e 
espírito de família. Dessa maneira, aprendemos 
uns com os outros e, com simplicidade, nos co-
locamos nas mãos de Deus.

nomeação ao Provincial correspondente para cada 
uma das novas comunidades nas cinco ‘regiões’ 
do Instituto. Em 2021, estas comunidades estão: 
África: (2 Irmãos, 3 leigas) em Atlantis na África 
do Sul; Arco Norte: (2 Irmãos, uma leiga e um 
leigo) em East Harlem, nos EUA. até agosto de 
2019; (2 Irmãos e uma leiga) em Holguín Cuba; 
Europa: (2 Irmãos, um leigo e uma leiga) em Sira-
cusa, Itália; (2 Irmãos e uma leiga) em Moinesti, 
Romênia; Oceania: (3 irmãos, 1 casal) em Mount 
Druitt, Austrália; América Sul: (2 Irmãos, 1 leiga, 
1 leigo) em Tabatinga, Amazonas, Brasil. Além 
disso, quatro membros do Lavalla200> (2 Irmãos, 
uma leiga e um leigo) foram nomeados, em mo-

Ir. anSelMo  
kIM Dong-ryeol,  

MDA, Vietnã
De East Asia
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1.LAVALLA200> COmUNIDADEs INTErNACIONAIs PArA Um NOVO COmEçO

mentos diferentes, para o projeto Fratelli (Irmãos Marista e de la 
Salle) para os refugiados sírios em Rmeileh, Líbano. Onze outros 
Irmãos (mais uma leiga e um jovem leigo por um curto período de 
tempo) foram designados para comunidades existentes em cinco 
países do Distrito Internacional da Ásia e em duas de suas casas 
de formação. Outros já completaram seu período de compromisso 
e foram substituídos. 
A localização das novas comunidades é proposta pelos Provinciais, 
por meio das organizações regionais, com o objetivo claro de ser-
vir aos jovens mais vulneráveis. O apostolado concreto de cada 
comunidade deve ser discernido e implementado pela própria co-
munidade, em diálogo com os líderes regionais e a Administração 
Geral. Como se pode perceber à primeira vista, isso requer tempo 
e paciência. A prioridade no começo é construir a comunidade ma-
rista intercultural. Deve-se acrescentar que, na maioria dos casos, 
um novo idioma deve ser aprendido. O processo de imersão com 
as pessoas do lugar e sua própria cultura, o contato com a Igreja 
local e grupos relacionados, a atenção aos detalhes práticos dos 
serviços de apoio e a aclimatação ao ritmo local são aspectos es-
senciais de ‘um novo começo’.
  

AçãO PAsTOrAL DAs COmUNIDADEs ATUAIs LAVALLA200>
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HOLgUÍN, CUbA

Esta comunidade começou em Holguín, 
no sudeste do país, em 2019.  A cida-
de de Holguín fica a cerca de 700 km de 
Havana ou 500 km da presença marista 
mais próxima em Cienfuegos.  Como Cuba 
é um Estado socialista, toda a educação 
está nas mãos do governo.  O trabalho da 
igreja com os jovens deve estar dentro 
dos prédios da igreja. A comunidade se 
envolve com grupos de crianças, adoles-
centes e estudantes universitários, jo-
vens catequistas, aulas de violão em sua 
casa e em um centro em uma área pobre 
de Holguín.  Em um dos fins de semana 
eles ajudam na paróquia de Cacocum e 
assentamentos próximos. Sua intenção é 
formar e apoiar os líderes leigos.  A co-
munidade vive em uma casa diocesana.

ATLANTIs, áFrICA DO sUL

Esta é uma cidade a cerca de 20 km de 
Capetown, na África do Sul. Ela desen-
volveu-se na era do apartheid, como 
um centro industrial para proporcionar 
emprego às pessoas “de cor”.  O inves-
timento diminuiu, mas as pessoas per-
maneceram.  A comunidade trabalha 
durante a semana em uma escola pri-
mária e em uma escola secundária como 
assistentes de sala de aula pela manhã 
e organizando atividades esportivas e 
culturais à tarde. A presença marista no 
momento é de colaboração com a Igre-
ja local e ONGs que trabalham com o 
grande número de crianças e jovens 
em uma variedade de atividades 
juvenis, treinamento de lide-
rança e acampamentos de 
férias. A comunidade vive 
em uma casa grande, cer-
ca de meia hora de carro 
de Atlantis. 
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mOINEsTI, rOmêNIA

Uma pequena cidade no norte da Romênia, com 
uma Igreja predominantemente ortodoxa.  Aprender 
a língua provou ser um grande desafio.  Em 2019, 
a comunidade alugou um prédio e o reformou para 
seu propósito.   Após um longo processo de cre-
denciamento, no início de 2020, abriram um espa-
ço de acolhida  para crianças e jovens; são 11 no 
momento.  As autoridades sociais locais identificam 
as crianças que estão “em risco” por causa de sua 
situação familiares.  Eles comparecem à tarde. A co-
munidade administra o centro, mas os profissionais 
são todos romenos. Originalmente, seu propósito era 
cuidar de crianças que foram mais ou menos aban-
donadas por pais que foram para outros países da 
Europa em busca de trabalho.  O grupo atual tem 
alguns nesta categoria, mas também um bom núme-
ro de crianças ciganas. A comunidade vive em uma 
casa alugada. 

mONTE DrUITT, AUsTráLIA

Num bairro da periferia de Sydney, 
considerado um dos mais desfavore-
cidos socialmente da Austrália.  Sua 
principal missão é apoiar o funcio-
namento da Zona marista de Apren-
dizagem, um projeto conjunto dos 
Maristas e da Educação Católica. Seu 
objetivo é reintegrar os alunos que 
atualmente não estão frequentando a 
escola.  Os membros da comunidade 
lecionam no centro, seguindo o currí-
culo escolar normal de forma criativa 
adaptada às necessidades individuais. 
Eles estabeleceram laços com a comu-
nidade aborígine local e ajudam na 
tutoria de lição de casa e atividades 
culturais.  A comunidade vive em uma 
casa alugada.



47 Fevereiro de 2021  • 47 

sIrACUsA, ITáLIA

Uma pequena cidade costeira no lado sudeste da 
Sicília, não muito longe do porto de Augusta. Inicial-
mente, sua divulgação era para os migrantes recém-
chegados, principalmente africanos, especialmente 
menores desacompanhados. Agora eles concretizaram 
a criação de um centro, chamado CIAO, no centro da 
cidade, onde oferecem programas de educação (ex. 
língua italiana) para imigrantes de todas as origens, 
aconselhamento, artes e artesanato, ou simplesmen-
te companhia. O centro também oferece apoio jurídi-
co “pro bono” e outras assistências especializadas 
para migrantes.  Desde que as “casas de acolhimen-
to” originais foram fechadas, devido a mudanças na 
política governamental, a comunidade também se 
envolveu na organização de moradias para alguns jo-
vens migrantes para que eles possam continuar seus 
estudos ou emprego local. A comunidade vive em um 
apartamento alugado, próximo do Centro CIAO. 

TAbATINgA, brAsIL

Três países (Brasil, Peru, Colômbia) compar-
tilham uma fronteira comum nesta área do 
Alto Amazonas.  Há cidades gêmeas – Ta-
batinga (Brasil) e Letícia (Colômbia) – que 
estão a 1000 km das cidades mais próximas 
de seus respectivos países, sem estradas.  
Portanto, é bastante isolado. A área abriga 
muitos grupos indígenas de florestas tropi-
cais, moradores de cidades, povos mestiços 
que vivem na beira dos rios, aqueles que 
tentam explorar os recursos da Amazônia e 
aqueles que se defendem contra isso. A co-
munidade está em processo de organização 
de um projeto marista com e para crianças e 
jovens. No momento, eles estão envolvidos 
com vários grupos diocesanos relevantes. A 
comunidade vive em uma casa da Província 
do Brasil Sul-Amazônia.
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Internacional, mistas pelas diferentes formas de vida 
cristã - religiosos, casais, solteiros - de diferentes ida-
des, gênero, origens culturais, sociais, profissionais e 
educacionais, com um amplo espectro de personali-
dades. Alguns diriam que somos loucos por incorporar 
tanta diversidade de pessoas vivendo sob o mesmo 
teto! Mas não há loucura maior do que a de Jesus 
com sua visão de viver como irmãos e irmãs e servir 
‘aos pequenos’. Em outras palavras, essas comunida-
des estão necessariamente baseadas na experiência 
da fé para permanecer unidas. Um aspecto importan-
te é que o relacionamento deles tem seu núcleo na 

nossa missão, centrada em um 
novo começo para os Maristas. É 
o Espírito que está fazendo um 
grande trabalho.  
Anthony Gittins, CSSp, em seu 
livro “Living Mission intercul-
turally”, desenvolve essa ideia 
com uma conhecida história 
Zen: “O mestre perguntou a seus 
discípulos: ‘Como vocês sabem 
que o dia começa a amanhe-
cer? ’ Alguém lhe disse: ‘quando 
você consegue distinguir um fio 
branco do preto’. ‘Não’, disse o 
mestre. ‘Quando você pode ver 
o contorno de uma árvore no 

Caráter especial  
          dessas comunidades

             a) São interculturais

Meus bons Irmãos e leigos 
maristas, nosso chamado 
para viver em uma família glo-
bal consiste no encontro dos 
diferentes dons maristas que 
vêm de todas as partes do 
mundo. O primeiro passo que 
devemos dar em nossa missão, 
onde quer que estejamos, é 
permitir que os outros vejam 
como vivemos e comparti-
lhamos internacionalmente. 
Aceitando as opiniões dos 
outros nas reuniões da comu-
nidade e durante o diálogo cotidiano, nos damos 
a possibilidade de nos integrarmos a um estilo de 
vida e a um trabalho que compartilhamos juntos. 
O perigo que corremos consiste em que uma nacio-
nalidade se destaque acima das outras e domine as 
discussões. Promovamos uma colaboração de ideias 
e uma escuta responsável entre nós, para que nossa 
comunidade internacional possa viver um autêntico 
estilo de uma vida de família. 

Ir. Mark Poro

Filipinas
Das Ilhas Salomão

1.LAVALLA200> COmUNIDADEs INTErNACIONAIs PArA Um NOVO COmEçO

horizonte’, aventurou outro. ‘Não’, disse o 
professor - e também a todos os outros que 
lutaram para responder à pergunta. ‘Quan-
do se pode olhar nos olhos de um estranho, 
‘um desconhecido’, e vê nele um irmão ou 
uma irmã’; é aí quando chega o amanhecer; 
até então, sempre será noite”. 
Ele oferece perspectivas de outros ângulos 
para descrever o caminho que vai da mul-
ticulturalidade passando pela transcultura-
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lidade até a interculturalidade: “Temos religião 
suficiente para nos odiar, mas não o suficiente 
para nos fazer amar uns aos outros” (Jonathan 
Swift); “A paz implica uma profunda crise de iden-
tidade. Os limites entre si mesmo e os outros, 

b) São comunidades maristas 
Não são comunidades religiosas com voluntários 
leigos. Essa característica surgiu durante o nosso 
primeiro programa de preparação, uma vez que 
os leigos perguntaram se os Irmãos levaram a 
sério sua “incorporação” em uma comunidade 
por um longo tempo. Como vemos nossas comu-
nidades Lavalla200? Somos todos iguais? Somos 
todos membros ou somos apenas colaboradores 
por longo prazo? Há muitos exemplos de vo-
luntários no mundo marista que vivem um tempo 
em comunidades que já existiam antes e outros 
mais em ‘comunidades’ que compartilham vida e 
missão, mas nem todos são totalmente parte de 

amigo e inimigo, devem ser redesenhados” (Ra-
bino Sacks); “Nós devemos caminhar juntos com 
nossas diferenças; não há outra maneira de ser 
você mesmo. Esse é o caminho de Jesus” (Papa 
Francisco).

uma única comunidade vivendo juntos sob o me-
smo teto. 
Foi assim que nossa visão evoluiu. Cada um, de 
seu próprio caminho vocacional, compartilha li-
derança e é corresponsável pela vida e missão da 
comunidade. Nossas comunidades internacionais 
têm estruturas flexíveis que são o resultado de 
um diálogo constante, do consenso, e discerni-
das por todos. Sabemos por que escolhemos viver 
juntos. Alguém é responsável pelo contato com 
a Província, também se nomeia um coordenador 
do apostolado/missão da comunidade, e outras 
lideranças são realizadas rotativamente. 

LaValla200> grupo 2017
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c)  A experiência de isolamento é vivida frequentemente  

d) São comunidades patrocinadas pela região,  
não apenas pela Província local

1.LAVALLA200> COmUNIDADEs INTErNACIONAIs PArA Um NOVO COmEçO

Algo inevitável em comunidades localizadas nas periferias geográficas 
ou existenciais. Mesmo em ambientes de cidadãos, onde a palavra “iso-
lamento” pode ser estranha, já que essas comunidades estão iniciando 
uma nova presença além das estruturas maristas e eclesiais existentes. 
Não é fácil identificar companheiros, muito menos companheiros de 
coração. Sua presença nem sempre é unanimemente acolhida por razões 
como sua independência de pensamento e maneira de agir; por causa do 
ressentimento e da suspeita da população local em relação a estranhos 
- algumas experiências negativas do passado com missionários e ONGs. 
Podem chegar a se sentir muito vulneráveis por causa de seus próprios 
valores e por sua fé. 

Indiretamente, essa iniciativa está gerando um novo dinamismo nas 
regiões do Instituto. Todas as Províncias de uma região estão envol-
vidas em discernir onde as comunidades se estabelecerão e o enfoque 
de seu apostolado. Antes, essa colaboração nascia sobretudo para 
responder às necessidades internas, tais como as casas de formação 
interprovinciais e outros serviços conjuntos internos da região.  
Lavalla200> é um apelo para sonhar e juntar forças para o futuro 
do carisma e da missão maristas, oferecendo novas formas de estar 
presente entre crianças e jovens à margem da vida, enfrentando 
desafios humanos e sociais emergentes, como a imigração, os que 
procuram asilo, o tráfico de pessoas, a defesa e a promoção dos 
direitos das crianças. 
As comunidades Lavalla200> também oferecem a possibilidade de 
receber voluntários da região para realizar acampamentos de férias 
e experiências de imersão. Também desempenham um papel especial 
na região, comunicando sua experiência e inspirando outras pessoas 
sobre “um novo começo”. 

LaValla200> 
grupo 2019

Além do apoio pastoral do Provincial 
local, uma equipe de acompanhamen-
to internacional foi nomeada para con-
tinuar o acompanhando das pessoas e 
das comunidades. Todos os anos a visi-
ta às comunidades é feita; as redes so-
ciais também possibilitam estabelecer 
contatos frequentes e a ser um mem-
bro ativo de uma comunidade virtual. 
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e) Concentram suas energias criativas  
 em um projeto comum, alinhado ao nosso carisma marista 

Isso implica necessariamente um discernimento 
de grupo e uma escolha de trabalhar como comu-
nidade, como equipe. Um elemento importante do 
nosso apostolado é expressar nossa missão espe-
cial na Igreja de modelar e testemunhar o valor 
da ‘fraternidade’. 
Cada membro contribui com seus dons naturais e 
sua experiência, bem como sua visão e sensibili-

dade pessoal em relação às crianças e jovens em 
seu entorno. Como maristas experientes, todos 
têm um apreço pelo nosso carisma que inspirará 
seu projeto. 
Em termos de apostolado, 
“Nosso objetivo é educar 
bons cidadãos e bons cristãos” 

(São Marcelino Champagnat). 

bONs CIDADãOs: 
“Aprender a aprender, a fazer, a viver 
juntos, a ser” (UNICEF, Educação para o 
século XXI,  adotado no documento Mis-
são Educativa Marista) para serem pais 
amorosos, desenvolvendo habilidades 
geradoras de renda, de alta integridade 
moral, cientes de suas responsabilida-
des e direitos, criativos-inovadores, ca-
pazes de resolver problemas, cooperar, 
com espírito comunitário, sensíveis ao 
bem comum, criadores da paz, prepara-
dos para a comunicação não violenta e 
a convivência intercultural, com sensi-
bilidade ecológica, cuidadosos de nossa 
casa comum... 

bONs CrIsTãOs: 
Pessoas de fé, esperança e amor; es-
piritualmente conscientes e atentas 
à presença vivificante do Espírito em 
todas as pessoas; discípulas de Jesus, 
povo da Páscoa, colaboradoras do Es-
pírito na construção de um mundo me-
lhor; que sabem que são amadas por 
Deus, perdoadas e que perdoam; for-
madas nas relações com Deus, com os 
outros, consigo mesmos e com a cria-
ção;  orantes; pessoas de consciência, 
compassivas com os mais necessita-
dos, com os “últimos”; membros ati-
vos e alimentados em uma comunida-
de de fé; ... 

O ‘e’: Como maristas, procuramos maneiras de fazer 
as duas coisas: não apenas ONGs/assistentes so-
ciais, nem apenas catequistas, nem clérigos. 
As comunidades Lavalla200> se baseiam tanto na 
tradição marista como em suas próprias intuições 
para mudar as regras do jogo para os jovens, em 
particular para os que vivem nas periferias. Nosso 
carisma particular é dirigido, sobretudo, para pro-
mover ou trabalhar com as comunidades locais e 
outros grupos sociais; iniciar plataformas que aju-
dem esses jovens a terem um bom começo na vida 
com oportunidades iguais aos demais (promoção 

social e de valores por meio da formação), ou mu-
dar suas vidas (reabilitação, centros para uma se-
gunda oportunidade, espaços seguros ...); platafor-
mas que também ofereçam uma oportunidade para 
a pastoral juvenil. 
As escolas e o campo da educação continuam a 
ser a principal plataforma em nível mundial, mas 
quando a participação nas escolas não é possível 
ou aconselhável ou está além das possibilidades 
econômicas, imaginemos outras maneiras. De fato, 
como disse Mandela, “a educação é a arma mais 
poderosa que se pode usar para mudar o mundo”. 
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DIsCErNImENTO E PrEPArAçãO
Alguns se oferecem; outros são convidados. Após a ampla resposta 
inicial devido à publicidade interna, foi feito um grande esforço para 
incentivar os Provinciais a convidar novos possíveis participantes. 
O site do Instituto e as comunicações normais também estão sendo 
usados para informar e inspirar outros. Dependem em grande parte 
da Província local e sua equipe para responder às preocupações dos 
candidatos e para fazer uma recomendação apropriada. Para esse fim, 
preparamos alguns critérios básicos para a avaliação dos candidatos. 
Em relação aos leigos, há muitas questões a considerar quando se 
trata de uma disponibilidade mínima de dois anos. Alguns deles têm 
algum tipo de acompanhamento durante esse período. 
Com os dados do perfil pessoal, controles médicos e os antecedentes 
no seu local de origem, os nomes dos candidatos são apresentados 
ao Conselho Geral para aprovação para participar do programa de 
preparação. 

PrOgrAmA DE PrEPArAçãO
Resultados desejados:  

•	 Cada	pessoa	discerne	seu	próprio	chamado	para	fazer	parte	de	
uma das iniciativas interculturais do Instituto.

Lavalla200> Grupo 2018
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•	 Os	 responsáveis	 do	 Instituto	 discernirão	
quem é chamado para fazer parte dessas 
iniciativas e para onde serão enviados. 

•	 Espera-se	 que	 cada	 pessoa	 aprecie	 mais	
profundamente a diversidade cultural, bem 
como entenda os desafios pessoais que en-
frenta na vida intercultural. 

•	 Cada	pessoa	desenvolverá	novas	competên-
cias e habilidades e uma espiritualidade 
para a vida intercultural. 

Para alcançar esses resultados, foi desenvolvido 
um programa experimental de dois meses. O lugar 
onde ele ocorre é em uma estrutura “não insti-
tucional”, em um grupo de casas rurais em uma 
pequena vila, na Toscana, Itália, a cerca de 50 km 
de Florença. 
A escolha desse local foi por várias razões. Pri-
meiro, queríamos um espaço onde pudéssemos 
viver em pequenas fraternidades mistas de 4 ou 5 
pessoas, para realizar a experiência da comunida-
de mais profundamente, no compartilhar e refletir 

juntos, no cuidado mútuo, com espaços para a 
oração aberta e desenvolvendo um estilo de vida 
em família [cozinhar, limpar, fazer compras, etc).  
Em segundo lugar, queríamos um espaço que fos-
se novo para todos: com um idioma desconhecido, 
em um novo ambiente geográfico e em uma nova 
cultura. A estratégia de viver em fraternidades 
provou ser muito eficaz em antecipar a vida em 
grupos mistos que eles experimentarão mais tarde 
em seus novos destinos.
O discernimento pessoal continua durante os dois 
meses, tanto pela própria pessoa em sua busca 
interior quanto pelo acompanhamento pessoal to-
das as semanas. 
Ao longo das semanas, são realizadas oficinas 
formativas relacionadas ao autoconhecimento, à 
comunicação, à construção de comunidades, ao 
itinerário espiritual, ao ser marista, à dinâmica 
intercultural e à teologia da missão. Sentimo-nos 
abençoados pela qualidade dos apresentadores, 
pessoas dispostas a acompanhar os processos e 
até mesmo a ficar conosco em um ambiente rural 
simples. 

Fratelli é uma grande escola sobre a 
vida, e dispõe de uma infinidade de 
possibilidade de aprendizagem e servi-
ço. Lá vivi e convivi com muita gente 
boa – Irmãos, educadores, voluntários 
e voluntárias, famílias, crianças e jovens 
refugiados – Maristas e De La Salle, de 
diferentes países e com experiências de 
vida distintas, que se complementam, 
como uma família carismática global, em 
uma situação de fronteira. Somente no 
território do Projeto Fratelli é possível 
tentar comunicação em árabe, inglês, 
francês e espanhol e, visto que meu idio-
ma materno é o português, muitas vezes 
o improviso e a linguagem universal do 

amor prevaleciam. Ali é possível conviver em paz e harmonia (com todas as difi-
culdades que isso pode aplicar) e crescer junto às diferença

Bruno Manoel SocHer, Projeto Fratelli, Líbano - De Brasil Centro-Sul
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A língua é um grande desafio. Trabalhamos em espanhol e in-
glês com a colaboração de tradutores que nos auxiliam nas ofi-
cinas e apresentações. Aprender a enfrentar desafios faz parte 
do processo. 
Na metade da experiência, durante o programa, os participantes 
são convidados a escrever uma carta expressando sua disponibi-
lidade ao Irmão Superior-geral. Um encontro de diálogo frater-
no de cada participante com o Irmão Superior-geral ou um de 
seus Conselheiros faz parte do processo de discernimento. Com 
base nesses diálogos e no conhecimento pessoal, são conside-
rados os possíveis destinos onde serão enviados; a equipe de 
formação e acompanhamento também faz sua recomendação ao 
Superior-geral para a aceitação dos candidatos e, finalmente, é 
ele quem os envia. Ao final da experiência, é feita uma peregri-
nação aos locais das origens maristas, em ND de L’Hermitage, na 
França, para que cada um se sinta enviado como marista para 
um novo começo.

1.LAVALLA200> COmUNIDADEs INTErNACIONAIs PArA Um NOVO COmEçO

Noviciado de Tudella, 
sri Lanka
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2. Projeto  
 Fratelli

O diálogo foi colocado no con-
texto dos apelos dos Capítulos 
gerais de ambas as congrega-
ções: por um lado, o chamado 
para ir a “novas terras” (FMS) 
e, por outro, ir “além das fron-
teiras” (FSC).

POr qUE “FrATELLI”?
Desde suas origens o projeto 
deixou claro que seus benefici-
ários seriam crianças e jovens 
em situação de “fronteira”, 

sempre alinhados a ambos os carismas e no âmbito das competências 
básicas das duas congregações: educação e pastoral juvenil. Esse novo 
projeto comum recebeu o nome de Projeto Fratelli, por ser um nome que 
os dois Superiores consideraram apropriado. O nome em italiano ajuda 
a associá-lo melhor à raiz latina de fraternidade, que é o espírito que o 
anima.

FrATELLI LÍbANO
Naquela época, e já faz alguns anos, após a chamada “Primavera Árabe” 
de 2011, a crise síria se transformou em uma sangrenta guerra civil, que 
fez com que milhões de sírios deixassem suas casas e se tornassem refu-
giados. Em março de 2015, estimou-se que 10,9 milhões de sírios foram 
forçados a se mudar.
Os irmãos Chris Wills - FMS e Amilcare Boccuccia - FSC, depois de co-
nhecerem diversas realidades do Oriente Médio, entregaram um relatório 
aos dois Superiores gerais. Em 26 de março de 2015, a decisão de iniciar 
um Projeto conjunto no Líbano foi comunicada às duas congregações. 
Os Irmãos maristas e lassalistas daquele país, num espírito exemplar de 
solidariedade, imediatamente assumiram o projeto e prometeram seu 
apoio incondicional ao mesmo.
Para as questões práticas foi criado um Comitê Consultivo para coordenar 
as atividades iniciais, bem como apoio logístico. Para questões legais e 

No final de 2014, os Ir-
mãos Emili Turú, Supe-

rior-Geral dos Irmãos Maris-
tas - FMS, e Robert Schieler, 
Superior-Geral dos Irmãos 
das Escolas Cristãs – FSC, 
discutiram a melhor manei-
ra de responder à situação 
crítica dos migrantes nas 
fronteiras de diversos países. 

Ir. Valdícer Fachi, 
Diretor do Departamento  
Cmi
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Ir. Valdícer Fachi
2. PrOJETO FrATELLI

Hoje, muitas vezes, ouvimos a palavra 
fronteira. Muitos idosos, homens, mulhe-
res e crianças caminham para as frontei-
ras, para as periferias, fugindo da fome, 
doenças, guerra, violência, perseguição, 
pobreza e todo tipo de abuso... Não é 
um deslocamento querido; é uma obri-
gação, é uma opção para sobreviver... 
Religiosos e leigos, muitas vezes de nossas 
zonas de conforto dizemos que nos senti-
mos chamados a ir em direção às perife-
rias, às fronteiras, ao encontro dos mais 
vulneráveis. É lá onde dizemos que Jesus 

se encarna nos mais necessitados. E por isso tentamos vivê-lo. Nosso caminho 
é muito diferente do daqueles que realmente vivem nas fronteiras em condi-
ções subumanas, que não sabem para onde serão levados ou qual será o seu 
destino. Quando a comunidade Fratelli chegou ao Líbano, os 1,5 milhão de 
deslocados pela guerra já estavam aqui; eles fugiram do terror. Nós, Irmãos 
de la Salle e Irmãos Maristas, chegamos para estar com eles, para viver a 
sua sorte e para ser sinais de fraternidade. “Inshalla”. Que Deus queira que 
não nos acomodemos; que convertamos nossos corações, compartilhemos 
sua sorte e assumamos seus riscos, comprometidos com a transformação de 
suas vidas. Assim, atravessaremos fronteiras, sendo profetas de misericórdia 
e fraternidade. 

Ir. MIquel cuBeleS, Projeto Fratelli, De l’Hermitage
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burocráticas no Líbano, foi criada a Associação 
Fratelli. No nível institucional da animação e do 
governo, foi estabelecido o Conselho Fratelli, 
composto por Irmãos maristas e lassalistas em 
igual número, nomeados pelos respectivos supe-
riores gerais.

A PrImEIrA 
COmUNIDADE FrATELLI

Em agosto de 2015, os irmãos Miquel Cubeles – 
FMS (Espanha), e Andrés Porras – FSC (México), 
já haviam sido nomeados por seus superiores 
para iniciar o projeto, com a indicação expressa 
de estarem presentes no Líbano em setembro de 
2015. Em janeiro de 2016, Andrés e Miquel já 
haviam criado um programa educacional para 70 
crianças iraquianas do bairro de Sed El Bauche-
rieh, vizinho a Beirute, em colaboração com a 
ONG INSAN. Eles também avaliaram a possibili-
dade de estender seu apostolado a Rmeileh, uma 
cidade perto de Saida, a antigo Sidon bíblica, 
usando os prédios abandonados e deteriorados 
do que foi a comunidade dos irmãos maristas e 
do que foi, antes da guerra civil (1975 - 1990), 
o prestigiado Colégio Nossa Senhora de Fátima.

FrATELLI Em mIssãO

A abertura da Comunidade Fratelli em Rmeileh, 
em março de 2016, marca o início de uma nova 
etapa. No nível da comunidade, os irmãos Isaac 
Alonso – FMS, da Espanha, e Gilbert Ouilabégué- 
FSC do Chade, se uniram a Miquel e Andrés, além 
de muitos voluntários de longo e curto prazo. 
No que se refere propriamente à missão, Rmei-
leh apresentou o desafio de recrutar, contratar 
e acompanhar o pessoal local, como educadores 
e colaboradores e, com eles, criar uma equipe e 
transmitir um espírito marista-lassalista de fra-
ternidade e serviço. Atualmente, existem mais 
de 1.000 beneficiários diretos, crianças e jovens 
sírios, iraquianos e até libaneses, que partici-
pam de diferentes programas de apoio escolar, 
atendimento psicopedagógico, terapia familiar, 
acampamentos de verão e atividades recreativas.

Enquanto isso, continua o atendimento direto às 
necessidades dos meninos e meninas iraquianas 
na Escola da Sociedade de São Vicente de Paula, 
junto à escola de extensão lassalista, no bairro 
de Bourj Hammoud, na periferia de Beirute.

NOVO FrATELLI

A visão de Fratelli abrange a realidade global 
das pessoas deslocadas, especialmente crianças 
e jovens em situações transfronteiriças em di-
ferentes partes do mundo, e não simplesmente 
a crise dos refugiados no Oriente Médio. O ol-
har das duas congregações não se limitou apenas 
ao Projeto Fratelli no Líbano, mas se estendeu 

Ser voluntário significa 
servir, abrir sua mente e 
seu coração para as ne-
cessidades dos outros. É 
dar todo o seu ser para 
melhorar a realidade de 
outra pessoa ao mes-
mo tempo em que você 
transforma completa-
mente a sua. 
Sou “Lassalista” (Con-
gregação dos Irmãos das 
Escolas Cristãs). Cresci 
aprendendo seus métodos, seu carisma, suas ora-
ções, que se tornaram parte de quem eu sou. 
Em um mundo em constante competição, uma 
sociedade que lembra a cada segundo que você 
precisa ser melhor do que o vizinho se quiser 
ser “bem-sucedido”, o voluntariado intercon-
gregacional é muito mais do que uma maneira de 
ajudar e se entregar aos outros. É um símbolo, 
um símbolo de união, de irmandade, símbolo de 
PAZ em um mundo em guerra; a maneira perfei-
ta de testemunhar os diferentes caminhos para 
chegar a Deus, um exemplo de harmonia.     

Sara aMarIllaS, Voluntária lassalista   
no Projeto Fratelli - Da Espanha
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3. sOLIDArIEDADE COm O sUDãO DO sUL

3.Solidariedade com 
o Sudão do Sul

Um novo paradigma para 
       a comunidade e a missão

Ir.  Chris Wills
Província da Austrália

uma delegação para avaliar 
as necessidades educacio-
nais, sanitárias e pasto-
rais do Sudão do Sul, país 
emergente, após décadas 
de guerra civil.
O Solidariedade (solidarie-
dade com o Sudão do Sul) 

foi formado em 2008, depois que dezenas de congregações colabo-
raram para financiar e enviar pessoal para aquele país, que tornou-
-se independente em 2011.
Este foi um exercício de colaboração intercongregacional que, pro-
vavelmente, não foi visto muitas vezes antes na história da igreja. 
Hoje, existem 31 religiosos e leigos de 18 países e 19 congregações 
que vivem em 4 comunidades que testemunham as boas novas no 
Sudão do Sul.

Em 2005, a pedido da 
Conferência dos Bispos 

Católicos do Sudão, as duas 
Uniões de Superiores Ge-
rais, UISG (mulheres reli-
giosas) e USG (homens re-
ligiosos) enviaram enviaron 

a outras realidades mundiais. Após um estudo 
sério, os dois Conselhos gerais, em fevereiro de 
2020, aprovaram a abertura do Projeto Fratelli 
em Maicao, Colômbia. “Uma vez iniciado esse 
processo e atento ao nosso discernimento, es-
távamos abertos a outros Projetos Fratelli que 
poderiam vir mais tarde, dando preferência à 
opção de Ciudad Juárez, na fronteira Mé-
xico-Estados Unidos.” Em Maicao se 
buscará dar respostas aos problemas 
dos migrantes venezuelanos, espe-
cialmente crianças e jovens, que en-
tram na Colômbia.

Ir. Chris Wills
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O solidariedade é um modelo único de ministé-
rio, uma colaboração entre congregações de ho-
mens e mulheres com diferentes carismas vindos 
de diversos países. Frequentemente é visto como 
um novo paradigma para a missão.
A nova mentalidade missionária tem como carac-
terística uma forte vida comunitária – mulheres 
e homens, o religioso e o leigo, irmãs e irmãos 
vivendo em casas compartilhadas e trabalhando 
juntos em uma missão comum de solidariedade 
com a população local.

PrEsENçA mArIsTA

Em 2012, a Assembleia Anual do Solidariedade 
contou com a presença do Ir. Emili Turú em sua 
função oficial de delegado marista. Durante essa 
reunião, os Irmãos Maristas foram eleitos para o 
conselho de administração do Solidariedade, e 
o Ir. Chris Wills foi, mais tarde, nomeado para o 
papel de ecônomo por quatro anos.
Nessa fase, os Irmãos Maristas não tinham qual-
quer representação no meio de uma Comunida-
de Solidária no Sudão do Sul, mas Ir Emili Turú, 
em colaboração com Ir. Joachim, o Provincial da 
Nigéria, aceitou a oferta do Ir. Christian Mbam 

para assumir uma função naquele país a partir 
de 2013. Ir. Joachim, então, ‘apelou’ para outros 
voluntários de sua província, e os irmãos Longi-

A promoção de pessoal 
e fundos ameniza o pro-
blema da falta destes dois 
elementos fundamentais. 
A missão, que de outra 
forma teria sido abando-
nada por falta de pessoal 
ou fundos, é retomada. 
No Sudão do Sul, o So-
lidariedade manteve uma 
média de trinta e três 
membros trabalhando em 
quatro frentes: pastoral, 
educação, saúde e agri-
cultura, áreas especificamente escolhidas 
pela Conferência Episcopal. A missão 
ganha rapidamente reconhecimento po-
pular, aumentando a confiança dos doa-
dores e, assim, garantindo seu aporte. Dá 
credibilidade à universalidade da Igreja.

Ir. cHrIStIan MBaM
Sudão do Sul 
da Nigéria

Yambio, 2016 – Ir. Chris com os Irmãos Christian, matthew e Longinus
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nius  Dimgba  e Mathew-Mary  Ogudu  se juntaram a Ir. Christian 
em 2014. Mais tarde, Ir. Matthew-Mary foi cooptado para o MIC, em 
Nairóbi, para os trabalhos regionais em nome da Conferência dos 
Superiores do Continente Africano. Christian completou seu tempo 
no país no final de 2020 e a Província da Nigéria liberou genero-
samente o Ir. Sylvanus Okon para se juntar a Longinus quando ele 

Nesta missão você convive na 
mesma casa com pessoas que 
podem ou não compartilhar 
a mesma visão de mundo que 
você. Marista é internacio-
nal! Minha nova experiência 
é viver em uma comunidade 
intercongregacional com 
membros do sexo oposto. É 
difícil imaginar a cena geral 
do que isso representa. Isso 
depende do nível individual 
de compreensão e formação 
de cada um.

Não há dúvidas de que há desafios: precon-
ceito em relação à cultura, diferença de idade, 
experiência de formação, gostos diferentes, 
traços de personalidade, discordâncias, sen-
sibilidades ...
Mas uma coisa boa é que oferece a cada pessoa 
a oportunidade de aprender a arte de conci-
liar tons de opiniões e visões de mundo dife-
rentes e assim crescer dia após dia.

Ir. longInIuS 
DIMgBa

Sudão do Sul

da Nigéria

puder em 2021.
Ir. Christian começou sua missão 
na faculdade de formação de pro-
fessores em Malakal, no norte do 
país, mas, juntamente com todos 
os membros da comunidade, foi 
retirado em 2013, por causa do 
aumento do nível da instabilida-
de civil. Desde 2014 ele é um dos 
pilares da missão agrícola na esco-
la e fazenda Riimenze.  Ir Longi-
nus (Uche) tem sido um professor 
significativo no Yambio Solidarity 
Teacher Training College (STTC) 
e, mais recentemente, juntou-se 
ao Ir. Christian, na comunidade 
de Riimenze. O Ir. Matthew-Mary 
passou a maior parte do tempo em 
Wau, onde o Instituto Católico de 
Formação em Saúde (CHTI) treina 
profissionais de saúde, enfermei-
ros e parteiras para o novo país.
O Solidariedade é administrado a 
partir da capital, Juba, apoiada 
por um escritório em Roma.

3. sOLIDArIEDADE COm O sUDãO DO sUL
Ir. Chris Wills
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As quatro comunidades do Sudão do Sul são, 
certamente, extraordinariamente “inter-” em sua 
composição. Intercongregacional, intercultural, 
intergeracional, internacional, com múltiplos 
carismas e muitos estilos de vida. Membros de 
congregações com um estilo de vida contem-
plativo podem viver felizes ao lado de pessoas 
que estão acostumadas a um engajamento mais 
ativo. Mulheres e homens juntos não é um pro-
blema: homens cozinham; mulheres conduzem 
veículos; todos rezam; não há superiores!
Durante as reuniões do Conselho Deliberativo do 
Solidariedade,  muitas vezes refletimos sobre o 
sucesso do projeto. Duas respostas emergem re-
gularmente de nossas discussões.  Em primeiro 
lugar, as necessidades locais foram claramente 
expressas. O povo do Sudão do Sul, através de 
seus Bispos, definiu o que era importante para 

eles: Educação, Saúde, Agricultura e Catequese 
Pastoral. Em termos internacionais de desen-
volvimento, isso é chamado de “avaliação das 
necessidades participativas”, mas, muitas vezes, 
não é bem feito. Segundo, porque as necessida-
des  eram claras, a missão era óbvia. Os membros 
da comunidade estavam convencidos de que a 
missão em que estavam envolvidos era de impor-
tância vital para a população local.
Maristas de Champagnat aprenderam com este 
novo paradigma, que as colaborações são um 
presente do Espírito Santo, testemunhando o 
reino de Deus entre nós. Nós sempre procuramos 
estar presentes em’... todas as dioceses do mun-
do. Com o Papa Francisco, maristas desenvolvem 
ainda mais a coragem para viajar para as regiões 
de montanha, para as periferias, e se engajar em 
na cultura do encontro
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4. Somos  
          uma trama  
     de relações

Ir. Emili Turú
superior geral 2009-17

Pude apreciar a extraordi-
nária riqueza da diversidade 
de carismas e missões na 
Igreja, bem como a grande 
generosidade em múltiplos 
serviços, muitas vezes anô-
nimos. Algo que nunca deixa 

de me surpreender é a enorme coincidência de visões e perspectivas 
para o futuro entre as várias congregações. Vi muitas vezes que con-
gregações que não se conheciam concluíam seus Capítulos Gerais com 
declarações, prioridades ou linhas de futuro que pareciam se espelhar 
umas nas outras.

Nos últimos dois anos e 
meio, tive a oportunida-

de de me aproximar pessoal-
mente de muitas congregações 
religiosas, o que considero 
uma grande bênção para mim. 

Eu vivo fora da Nova Zelândia, no Pacífico, 
há 42 anos. Deles, 38 em Fiji. Esses anos 
têm sido uma grande bênção. Fiji é minha 
casa agora. Quando vou, durante as férias, 
para a Nova Zelândia, sinto a necessidade 
de voltar para “casa”. As pessoas às vezes me 
dizem: “Você já é um de Fiji”. Não é verdade, 
mas os costumes do país, a língua, a comida, 
o “kava” e, principalmente o povo, já se tor-
naram uma parte essencial de mim. Os amigos 
mais próximos, os de fora da comunidade, 

Ir. keeS Van Der weert

Fiji – De Nova Zelândia

sINAL DOs TEmPOs E  
DOm DO EsPÍrITO
Um desses pontos coincidentes é o apelo para 
aumentar a disponibilidade global da missão, 
além dos limites geográficos, idiomas ou cultu-
ras, e mesmo além da situação de vida de cada 
pessoa, todos convocados pela urgência de uma 
missão comum. 
Isso me confirma que estamos diante de um si-
nal dos tempos muito atual e que é uma moção 
do Espírito Santo, sempre presente e atuante. 

A ImAgEm DA TrINDADE 
O Papa Francisco nos lembra em Laudato Si’ que 
“as Pessoas divinas são relações subsistentes, e 
o mundo, criado de acordo com o modelo divi-
no, é uma trama de relações” (LS 240). Salientar 
que as relações na Trindade são “subsistentes” 
significa que não é um acessório, mas parte de 
sua essência. Da mesma forma, o mundo, e nós 
dentro dele, SOMOS “uma trama de relações”. 

são minha “família” 
em Fiji. Eu tenho 
muito a agradecer. 
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As opções que muitas congregações estão ado-
tando, entre outras a nossa, para construir uma 
família global, na realidade nada fazem além de 
refletir o que já somos, mas também o que somos 
chamados a ser. De fato, descobrimos aí “uma 
chave para nossa própria realização. Na verdade, 
a pessoa humana cresce, amadurece e santifica-
-se tanto mais, quanto mais se relaciona, sai de 
si mesma para viver em comunhão com Deus, com 
os outros e com todas as criaturas” (LS 240). 
Somos, pois, uma “trama de relações”, e nossa 
tarefa é tecer mais e mais essa “trama” colorida, 
imagem da Trindade

rUmO A UmA EsPIrITUALIDADE  
DE sOLIDArIEDADE gLObAL
Em 2015, a Comunidade de Taizé encomendou 
o ícone da misericórdia, coincidindo com o 75º 
aniversário da fundação da comunidade e o lan-
çamento do Jubileu da Misericórdia. É um ícone 
que relata visualmente a parábola do bom sa-
maritano. Podemos vê-lo 
reproduzido aqui, e acho 
que é uma bela expressão 
da “espiritualidade da soli-
dariedade global que brota 
do mistério da Trindade” 
(LS 240). 
O personagem principal do 
ícone é Cristo, represen-
tado em pé no centro. Ele 
está vestido com uma túni-
ca branca esverdeada. Seu 
rosto, bonito e afável, é a 
parte mais significativa de 
seu corpo. 
Da esquerda para a direita, 
de cima para baixo, as ima-
gens contam, em ambos os 
lados de Cristo, a passagem 
do Evangelho. 
A figura de Cristo vestido 
de branco representa o Ressuscitado, que com 
sua presença nos abençoa e nos conta a história 
do Bom Samaritano. A mandorla significa o mis-
tério de Deus que não podemos entender, mas 
que nos é revelado em Jesus. 
Nas imagens que contam a parábola, a vítima 

também é representada em um vestido branco: 
Cristo está presente no ser humano ferido, ele 
se identifica com a vítima. É também o que diz o 
texto em francês na parte superior e inferior do 
ícone: “Quando você fez isso ao menor dos meus 
irmãos, foi a mim que você o fez”.
O bom samaritano, um estrangeiro que está de 
passagem e “demonstra misericórdia”, aparece 
vestido de verde, a cor que simboliza a presença 
do Espírito Santo. 
Na primeira cena da história, podemos ver três 
pessoas: os dois ladrões e a vítima. A imagem 
mostra uma trindade desfigurada pela violência. 
Na última imagem, no entanto, vemos três pesso-
as novamente. Sentam-se ao redor de uma mesa 
em que há um cálice, como no ícone da Trindade 
de Rublev: a harmonia trinitária foi restaurada.
Nesse ícone da misericórdia, vemos como a 
“trama de relações”, rompida de maneiras mui-
to diferentes em nossas sociedades, está sendo 
reconstruída passo a passo. Isso não é feito ig-

norando as vítimas, como 
o levita e o sacerdote, 
mas através da misericór-
dia concreta de uma pes-
soa excluída como o sa-
maritano. É um caminho 
paciente, que inclui mais 
e mais pessoas, deixando 
fluir o “dinamismo trini-
tário que Deus imprimiu 
em cada pessoa desde a 
sua criação” (LS 240). 
É isso que uma Vida Re-
ligiosa Samaritana se 
sente chamada a fazer no 
início do século XXI, cui-
dando das vítimas deixa-
das ao lado do caminho, 
até que todos possamos 
nos sentar à mesma mesa 
fraterna, sem exclusões 

de qualquer tipo, como visto no último quadro 
do ícone. 
Nisso está também o nosso Instituto. Acreditá-
vamos realizar uma extraordinária aventura hu-
mana e nos descobrimos participando de uma 
sublime aventura divina. 

63 
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Para o teólogo/antropólogo, 
P. Anthony Gittins, CSSp, 
nós, maristas, estamos pas-
sando por uma mudança de 
época que já está impactan-
do cada um de nós pessoal-
mente, tanto em nossas co-
munidades, como em nossa 
missão. O que era “normal”, 

mudou. Em qualquer parte do mundo onde vivemos, nos relacio-
namos com vizinhos “estrangeiros” em sociedades multiculturais. 

5. Vida  
        e Missão  
Interculturais

Ir. Jeff Crowe 
Equipe Lavalla200> “S em uma mudança 

total do interna-
cional para o intercul-
tural, não haverá futuro 
para as ordens religiosas 
internacionais.“

(Anthony Gittins)

A fraternidade 
é formada 

por diferentes 
nacionalidades, 

é muito colorido 
o estar juntos, 

desfrutar da riqueza e 
diversidade 

de valores e culturas 
que cada pessoa 

carrega.

Irmãos do 
Marist Asia Pacific Centre 

(MAPAC), Filipinas
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Porém, muitos Irmãos vivem em comunidades 
internacionais ou, pelo menos, em Províncias in-
ternacionais. A questão é: como vivemos nessas 
realidades em transformação? É aqui que a pala-
vra “intercultural” passa a ter sentido em nosso 
vocabulário. Para Gittins, essa palavra não está 
simplesmente apontando para interações e sensi-
bilidades transculturais; é uma palavra teológica 
para pessoas com fé em Deus. A palavra reflete o 
sonho de Deus que se faz realidade em tempo real 
através do Espírito Santo: “Reunir todas as coisas 
em Cristo, as do céu e as terra” (Ef 1:10); e, “Deus 
não faz acepção de pessoas” (Romanos 2:11, Atos 
10: 24-48). “Intercultural” é, portanto, uma pala-
vra visionária, que provoca desafios.

COmUNIDADEs INTErCULTUrAIs
A convivência comunitária, em todos os lugares, 
requer autoconhecimento e compreensão das for-
ças e fraquezas pessoais e dos outros; requer uma 
comunicação pacífica, boa capacidade de diálogo, 
empatia e relações saudáveis, expressão de senti-
mentos, compromisso mútuo, resolução de confli-

tos, perdão, discernimento em grupo, espirituali-
dade comum construída em torno do Carisma do 
Fundador, inculturação no contexto local, missão 
compartilhada e liderança de serviço.  
Em um ambiente multicultural, cada uma dessas 
necessidades precisa ser desenhada com sensibi-
lidade em vista da experiência de vida e cultura 
de cada um de seus membros. Por pura ignorância 
podemos presumir certas coisas. Precisamos des-
cobrir, porém, o que as pessoas gostam e o que 
elas não gostam, por exemplo.
Quando falta algum dos elementos mencionados, 
ou quando qualquer pessoa na comunidade é ne-
gligenciada, a comunidade se ressente.  Por essa 
razão, os candidatos precisam de preparação para 
viver em comunidades interculturais.  Precisamos 
aprender novas competências. 
Comunidades internacionais de Irmãos são uma 
coisa, por sua variedade de idades, nacionalida-
des, língua e cultura, experiências de vida, visão 
da vida religiosa, compreensão e abordagem da 
missão; comunidades internacionais mistas de ir-
mãos e leigos, onde a diversidade é maior - gêne-
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ro, estado de vida - são mais complexas, mas também possuem um 
potencial excepcional para uma experiência enriquecedora de vida 
e missão.
Uma comunidade internacional, entretanto, não é somente intercul-
tural.  Nossa história, em muitos países, nos fala de amizades ge-
nuínas e cheias de entusiasmo, mas, também, de dominação de um 
“grupo” ou uma interpretação equivocada da cultura estrangeira em 
um ambiente “missionário”. Nem todo mundo tem uma mentalidade 
e um coração intercultural como descritos acima. Receber novos 
membros na comunidade é um processo que vai muito além de uma 
simples assimilação. Temos que reaprender a humildade, comparti-
lhar nossas vulnerabilidades, desfrutar da convivência, permitir a 
vivência de diferentes espiritualidades, compartilhar fé e diálogo, 
dialogar e dialogar.

mIssãO INTErCULTUrAL
O foco agora muda para a missão transcultural. O testemunho de 
uma missão intercultural é profético em si mesmo: “corações e por-
tas abertas”.  Sua novidade e vitalidade comunicam “ar fresco”, as-
sim como fé. Faça-se essas perguntas: “Por que você escolheu viver 
assim?” e, “Por que você veio para cá?”
Esta segunda pergunta, em especial, está carregada de sentido. As pes-
soas querem saber sua mensagem, sua motivação; o que faz de você 
diferente de outros “pregadores”, se você valoriza a presença do Es-
pírito de Deus em suas tradições e experiências; se você é genuíno e 
autêntico em seu diálogo; se você tem alguma intuição quanto às suas 
esperanças e lutas; de que maneira seu apostolado pode ajudá-las.
Uma resposta teológica pode ser formulada nos seguintes moldes: 
viemos como companheiros do Espírito Santo, “comissionados na 

Ir. Jeff Crowe
5. VIDA E mIssãO INTErCULTUrAIs
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missão de Jesus, que veio ao mundo há mais de 
2000 anos, mas que precisa ser encarnado por 
nós, aqui, no século XXI”. Em outras palavras, “A 
missão de Deus é que nos traz aqui.” Jesus veio 
para evangelizar, não apenas proclamar a vinda 
do Reino de Deus através de suas palavras, mas, 
principalmente, através de suas ações, de quatro 
maneiras diferentes: encontrando pessoas frente 
a frente; sentando-se à mesa com elas; lavando-
-lhes os pés e cruzando fronteiras; derrubando as 
barreiras da exclusão e privilégios que degradam 
as pessoas. (Anthony Gittins)
Como Jesus, entramos nas periferias geográficas e 
existenciais como estrangeiros, convidados, pes-
soas liminares, aceitando hospitalidade e com-
partilhando vida. Conhecer nosso lugar e crescer 
em novas relações são fundamentais para cumprir 
nossa missão (missão de Deus), independente-
mente do que façamos. 

EsTrUTUrAs INTErCULTUrAIs
Nossas estruturas de organização, nos níveis co-
munitário e provincial, são chamadas a assumir a 
opção de viver interculturalmente. Queremos que 
todos os membros sintam que têm voz, que suas 
diferentes culturas são valorizadas, que as rela-
ções são verdadeiramente mútuas.

A “chuva de ideias” é uma expressão dessa relação 
mútua.  No mundo do pensamento organizacional 
há muitos exemplos disso: por exemplo, os chapéus 
de Bono, o método de investigação usado por Da-
vid Cooperrider e Suresh Srivastva para perguntar. 
Ouvir é fundamental, assim como a combinação ne-
cessária de criatividade, realismo e planejamento.
Para nós, como religiosos, este é apenas um aspecto 
do discernimento em grupo. Entramos nesse momen-
to em espírito de oração, de abertura à presença ati-
va do Espírito, para expressar movimentos internos 
sobre opções emergentes, respeitando vozes discor-
dantes, e constantemente fazendo a pergunta: “O 
que nos trará vida e amor (a vontade de Deus)? “.
Nosso objetivo é chegar a um consenso, aceitando 
que, talvez, tenhamos que sacrificar algum ponto 
de vista. Isso pode fazer surgir em cada um a sen-
sação de que temos uma decisão e corresponsabi-
lidade por sua implementação.
A liderança, em tal cenário, é mais horizontal e 
compartilhada.
Em províncias multiculturais existe o desafio de 
escolher o grupo de liderança. O mais importante 
do que a ‘representação’ é que os escolhidos te-
nham uma mentalidade intercultural e um conjun-
to de critérios que estabeleça processos consulti-
vos para ouvir a voz de todos.
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6. Experiência  
     internacional de    
   formação inicial

Durante esse percurso existem vá-
rias etapas, que são vividas nas di-
ferentes casas de formação. Estas 
casas podem ser classificadas em 
três categorias, de acordo com o 
serviço que oferecem: 1. Unidade 
Administrativa de um único país; 
2. As Unidades Administrativas de 
vários países; e 3. Colaboração en-

tre várias Unidades Administrativas, incluindo aquelas que possuem acordos 
especiais entre as UA.
Esta apresentação refere-se principalmente às Categorias 2 e 3, já que aqui 
estamos falando de processos de formação que proporcionam aos nossos jo-
vens e irmãos a experiência de vida internacional e intercultural para ser uma 
família global, como Maristas de Champagnat. É importante ressaltar que o 
caráter internacional das casas de formação se refere não apenas às nacio-
nalidades dos formandos, mas também aos formadores. Em alguns casos, os 
países são listados porque fazem parte das unidades administrativas da Região, 
independentemente da ausência de formandos provenientes destes. 

A formação inicial do 
Instituto Marista co-

meça a partir do primeiro 
momento de contato, fru-
to do cuidado da pasto-
ral vocacional, e culmina 
com a profissão perpétua.  

Somos culturalmente ricos. 
Cada um respeita a cultura 
do outro e trata de valorizá-
-la. Ninguém pensa que existe 
uma cultura melhor ou supe-
rior que a outra. A intercul-
turalidade nos convida a estar 
abertos aos outros, a ampliar 
nossa visão. Também nos ajuda 
a ser solidários com os outros.

Irmãos e noviços do Noviciado 
Interprovincial de Save, Ruanda

Ir. Lindley sionosa
Diretor adjunto do 
secretariado Irmãos hoje
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É importante mencionar a nova realidade desenhada pela 
pandemia causada pela Covid-19. Muitos formandos não 
foram capazes de se reportar às casas de formação devido 
às restrições de viagem impostas por muitos países. Estes 
formandos estão seguindo o que é agora conhecido como 
“experiência de formação paralela”, seja em uma casa de 
formação provisória ou em uma comunidade apostólica 

de irmãos. Haverá anotações sobre isso nas seções que se 
seguem. Há também Unidades Administrativas e regiões 
que colaboram em conjunto com o Programa de prepara-
ção da Profissão Perpétua.  A última ocorreu na Cidade da 
Guatemala - Guatemala, na qual participaram Irmãos da 
América do Sul, Arco Norte e Europa. Ásia e Oceania já 
estão trabalhando juntas nesse processo há quatro anos.

CAsAs DE FOrmAçãO COmPOsTAs POr UNIDADEs ADmINIsTrATIVAs DE VárIOs PAÍsEs
AsPIrANTADO 

ásia Aspirantado - Saigón, Vietnã
  Distrito da Ásia
  Países: Vietnã, El Salvador, Itália

 Aspirantado Mymensingh, Bangladesh
  Distrito da Ásia
  Países presentes: Bangladesh, Filipinas, Índia

Oceania Aspirantado de  Baucau, Timor Leste
  Província Austrália
  Países: Timor Leste, Austrália, Brasil

NOVICIADO 

áfrica Noviciado de Matola - Moçambique
  Província África Austral
  Países: Angola, Malawi, Moçambique, África do Sul, Zâmbia, Zimbábwe

POsTULANTADOs 

áfrica Postulantado de Nyakato - Mwanza, Tanzânia
  Província África Centro-Este
  Países presentes: República Democrática do Congo, República Centroafricana, 
  Quênia, Ruanda, Tanzânia

 Casa Champagnat - Mtendere, Malawi
  Província África Austral
  Países: Angola, Malawi, Moçambique, África do Sul, Zâmbia, Zimbábue

 Casa do Postulantado Marista - Ahwiren, Gana
  Distrito da África Ocidental
  Países: Camerões, Chade, Costa do Marfim, Gana, Libéria

Arco Norte Postulantado Montagne - Loja, Equador
  Província Norandina
  Países: Colômbia, Equador, Venezuela

 Casa de Formação São José: Cidade de Guatemala, Guatemala
  Provincia: América Central
  Países: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicarágua, Porto Rico, Cuba

ásia Centro Marista Ásia Pacifico (Centro MAPAC) - Marikina, Filipinas
  Província Austrália
  Países: Australia, Timor Leste
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CAsAs DE FOrmAçãO DE VárIAs UNIDADEs ADmINIsTrATIVAs

Constatamos como aspec-
tos enriquecedores presen-
tes na comunidade marista 
as diferentes línguas, a di-
versidade cultural, a varie-
dade na culinária e na reli-
giosidade; a criatividade na 
preparação dos momentos 
celebrativos tais como ani-
versários, orações, festas 
do Instituto, mês mariano, 
almoços culturais...
Somos desafiados a conhe-
cer, a abrir-nos, a acolher-
-nos e a dialogarmos com o diferente, proporcionando-nos intercâmbio de saberes 
e aprendizagens para a vivência da fraternidade e a encarnação na missão junto ao 
povo boliviano.

_

Irmãos e noviços do Noviciado da Região 
América Sul, Bolívia

POsTULANTADO 

Asia Casa do Postulantado Marista - Davao, Filipinas
  Distrito de Ásia, Austrália, South Ásia (futuro)
  Países: Tailândia, Bangladesh, Camboja, Índia, China, Vietnã, 
  Timor Leste, México, Ecuador, Sri Lanka (futuro)

NOVICIADO

áfrica Noviciado Interprovincial de Save - Gisagara, Ruanda
  Provincias: Madagascar, PACE 
  Países: República Democrática do Congo, República Centro-Africana, 
  Quênia, Ruanda, Tanzânia, Madagascar

 Noviciado de Kumasi - Gana
  Províncias: África Oeste e Nigéria
  Países: Camarôes, Chade, Costa do Marfim, Gana, Libéria, Nigéria

América sul Noviciado Regional Champagnat - Cochabamba, Bolívia
  Províncias: Brasil Centro-Norte, Brasil Sul-Amazônia, Brasil Centro-Sul, 
  Santa Maria de Los Andes, Cruz del Sur
    Países: Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Peru, Bolívia

Arco Norte Noviciado Interprovincial La Valla - Medellín, Colômbia
  Províncias: Norandina, América Central, México Central, Província L’Hermitage
  Países: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicarágua, Porto Rico, 
  Cuba, Colômbia, Equador, Venezuela, México, Grecia, Espanha

Ir. Lindley sionosa 
6. EXPErIêNCIA INTErNACIONAL DE FOrmAçãO INICIAL
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ásia Noviciado Marista Internacional - Tudella, Sri Lanka
  Províncias: Distrito da Ásia, Sul da Ásia, Austrália
  Países: Tailândia, Bangladesh, Camboja, Índia, China, Vietnã, 
  Timor Leste, Sri Lanka, Austrália, Canadá, Espanha

 Noviciado Inmaculada Conceição - Tamontaka, Filipinas

Oceania Noviciado Irmãos Maristas do Pacífico - Serua,Fiji
  Distrito do Pacífico, West Asia 
  Países: Fiji, Kiribati, Filipinas

EsCOLAsTICADO                

áfrica Centro International Marista (MIC)- Nairobi, Quênia
  Províncias: África do Sul, PACE, Madagascar, Nigéria, Distrito da África Ocidental
  Países: Angola, Malawi, Moçambique, África do Sul, Zâmbia, Zimbábue,  
  República Democrática do Congo, República Centro-Africana, Quênia, Ruanda,  
  Tanzânia, Madagascar, Nigéria, Camarões, Chade, Costa do Marfim, Gana, 
  Libéria, Nigéria

ásia-Oceania Centro Marista Ásia-Pacífico - Marikina, Filipinas
  Províncias: Distrito da Ásia, Leste da Ásia, Sul da Ásia, Austrália,  Distrito do Pacífico
  Países: Timor Leste, Filipinas, Vietnã, China, Bangladesh, Paquistão, Fiji, Samoa,  
  Papua Nova Guiné, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, México

Europa Pós-noviciado Marista - Madrid, Espanha
  Províncias: Compostela, Mediterránea
  Países: Espanha, Portugal

A vida no noviciado é uma oportunidade para 
o intercâmbio, o reconhecimento, compartilhar 
e celebrar nossas raízes; viver a reconciliação, 
testemunhando ser irmãos, acima de tudo; tam-
bém experimentar a pertença a uma Região e um 
Instituto internacionais e descobrir novas for-
mas de colaboração, sonhando com um futuro 
juntos. Queremos viver na interculturalidade, 
sendo uma família de irmãos. Isso nos desafia 
a viver atitudes de abertura e disponibilidade. 

Nosso sentimento de pertencer a uma família 
global é alimentado pela visita e contato com 
Irmãos que vivem ou trabalham em diferen-
tes partes do mundo marista, pelas notícias 
e comunicações on-line e pelos campos de 
trabalho que fazemos como parte da forma-
ção. O sonho de Champagnat se enraizou 

em terras de to-
das as cores e que 
onde há um Irmão 
e crianças e jovens 
para acompanhar, 
aí temos nosso lar. 

Irmãos do 
Escolasticado de Madri

Comunidade 
dos Irmãos 
e noviços 

do noviciado 
La Valla 

de Medellín, 
Colômbia
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7. Colaboração   Interprovincial no Timor Leste

Há muito desemprego e po-
breza. A educação é uma das 
prioridades do governo e da 
Igreja, pois apenas 30% dos 
jovens iniciam a escola secundária e apenas 9% daqueles que a con-
cluem ingressam no ensino superior.
A presença marista no país começou em 2000 já identificando-se 
como uma presença marcada pela colaboração interprovincial, com os 
Irmãos Mark e Canute da antiga Província de Melbourne e o Ir. Mano-
el, de Portugal. Eles, sob o mandato do bispo de Baucau, abrem uma 
comunidade e fundam um centro de formação para professores. Nasce 

Ir. Peter Caroll  
Provincial Australia

Ir. Inacio Nestor Etges
Presidente de UmbrAsIL
e Provincial 
de brasil sul-Amazônia

Timor Leste é um dos pa-
íses mais jovens do pla-

neta, com cerca de 1,2 
milhões de habitantes e 
com 70% abaixo de 25 
anos de idade. Cerca de 
95% da população é ca-
tólica. Os idiomas oficiais 
são o português e o Tetum.  

Irmãos e aspirantes em baucau
Dezembro de 2020
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assim o Instituto Católico de For-
mação de Professores (ICFP), que 
continua até hoje formando pro-
fessores. Conta atualmente com 
cerca de 270 estudantes, divididos 
em dois cursos: cerca de 220 es-
tudantes frequentam os 3 anos de 
bacharelado e cerca de 50 seguem 
o curso de licenciatura, que tam-
bém dura 3 anos. Atualmente, uma 
comunidade de dois acompanha o 
ICFP.
O carisma marista tem muita ade-
são entre os habitantes do país; 
muitos jovens buscam a vida re-
ligiosa marista. Diante desse in-
teresse, a partir de 2010 foi ini-
ciado um trabalho de promoção 
vocacional e em maio de 2012 foi 
inaugurado o aspirantado, com 5 
candidatos do país. Atualmente a 
casa de formação conta com 10 
aspirantes, seguidos por 3 irmãos 
(dois da Austrália e um do Brasil). 
Além dos aspirantes, atualmente 
existem três Irmãos na formação inicial, 10 novi-
ços (em Sri Lanka) e 10 postulantes (nas Filipinas).
Atualmente se está desenvolvendo o projeto para a 
construção de uma escola de ensino Básico e Mé-
dio para o Distrito de Lautém.

AUsTráLIA – brAsIL
COLAbOrAçãO INTErNACIONAL mArIsTA
Com os estreitos laços históricos  do Timor Leste 
com Portugal, uma de suas  línguas nacionais é o 
português. Era natural, então, que a Província Aus-
traliana olhasse para o Brasil quando estávamos 
pensando na melhor forma de desenvolver a vida 
marista nesta mais nova nação independente.
Quando o Provincial australiano decidiu aceitar 

candidatos locais ao Instituto, nosso primeiro 
pedido foi de ajuda com promoção das vocações 
e formação de candidatos. O Ir. Lécio Heckler foi 
enviado por sua Província, a Sul Amazônia, e ini-
cialmente trabalhou com o Ir. Tony Clark. Lécio 
continua no Timor Leste visitando as comunidades 
locais e falando aos jovens sobre a vida marista. 
O Ir. Pedrinho Tambosi, da Província Centro-Sul, 
também passou alguns anos em Baucau ajudando 
com vocações, antes de voltar para sua Província, 
no ano passado.
Há muito tempo era nossa esperança poder cons-
truir uma escola marista no Timor Leste. Inicial-
mente, um convite foi feito pelo Governo timorense 
em busca da cooperação dos maristas brasileiros. 

7. Colaboração   Interprovincial no Timor Leste

Estive na África (Zâmbia 
e Zimbábue) durante 58 
anos, graças a Deus. De 
fato, a África é uma terra 
atraente onde as necessida-
des eram e ainda são gran-
des. Cheguei durante a fase 
de CONSTRUÇÃO da pre-
sença dos irmãos canaden-
ses.  Construímos escolas, 
casas e instalações esportivas. Entreguei-me de co-
ração à causa de Educar a pessoa como um todo: in-
telectualmente, física e espiritualmente. Nem tudo foi 
perfeito - nos sentimos em risco durante a guerra de 
independência no Zimbábue - mas foram feitos ajus-
tes ao longo do caminho e o trabalho continuou. O 
Salmo 127, um dos favoritos do Fundador, sempre 
me inspirou e me lembrou da necessidade e sabedoria 
de confiar tudo a ELE, através de Maria

eMManuel laPoInte, Canadá
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Irs. Peter Caroll e Inacio Nestor Etges
7. COLAbOrAçãO INTErPrOVINCIAL NO TImOr LEsTE

No entanto, devido a mudanças em sua  política e pessoal, isso não 
prosseguiu, e o convite caducou.  Quando, em 2015, a Província Aus-
traliana tomou a decisão de desenvolver uma escola marista na Dio-
cese de Baucau, fez contato direto com a UMBRASIL, pedindo sua 
colaboração. Uma resposta positiva foi rapidamente enviada. Como 
resultado, os irmãos Manoel Soares da Silva e João Batista Pereira 
chegaram ao Timor Leste em 2018. Embora o planejamento e o de-
senvolvimento da escola tenham demorado mais do que o previsto, 
ambos os Irmãos têm contribuído significativamente para o ministé-
rio e para o desenvolvimento do perfil do Marista. João tem sido uma 
adição valiosa ao pessoal da Casa de Formação, e Manoel tem visitado 
escolas e agora leciona no Instituto para formação de professores em 
Baucau. No dia 4 de julho, ambos se deslocaram para Lautem, a vila 
e paróquia em que a escola será construída, para iniciar trabalhos 
pastorais que ajudarão a desenvolver boas relações entre o povo e os 
maristas.
A Província australiana agradece a ajuda individual desses irmãos 
brasileiros, assim como pela generosa cooperação e colaboração das 
províncias brasileiras e seus líderes.

2018
Irmãos  

João batista e 
manoel soares 

chegando  
na Austrália
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mArIsTAs DO brAsIL NO TImOr LEsTE

No ano de 2010 abriu-se o diálogo entre o Conselho Superior da UMBRA-
SIL e o Sr. Domingos de Jesus de Souza, Embaixador do Timor Leste no 
Brasil, que solicitou de forma insistente para que os Maristas do 
Brasil assumissem uma Escola Modelo de Educação Básica 
no seu país, em língua portuguesa.  O Conselho Superior 
da UMBRASIL mostrou interesse na proposta, dado o 
potencial evangelizador-educativo que se vislum-
brava. Começaram inúmeras démarches de estudos 
de viabilidade e detalhamento deste projeto com 
reuniões, visitas in loco, contatos com o Cmi da 
Casa Geral, com o Irmão Superior Geral, Conselho 
Provincial da Província de Melbourne, Conselhos 
Provinciais das três Províncias do Brasil, conta-
tos com o Governo do Timor Leste, Igreja local 
e Irmãos australianos já instalados no país. Em 
7 de novembro de 2012, o Conselho Superior da 
UMBRASIL analisou o pedido do Ir. Julian Casey, 
Provincial de Melbourne, Austrália, por intermédio 
do Ir. Chris Wills, Diretor do Cmi, solicitando o envio 
de um Irmão Formador, com nível de conhecimento 
intermediário da língua inglesa, para trabalhar em Bau-
cau, Timor Leste, a partir de junho de 2013. Foi indica-
do o Ir. Lécio José Heckler da então Província Marista do Rio 
Grande do Sul. Passou a colaborar os Irmãos da Austrália no 
Instituto Católico para Formação de Professores, na cidade 
de Baucau. Igualmente, começou a se dedicar no trabalho 
da Animação Vocacional e acompanhar a formação dos 
pré-postulantes, postulantes, missão que continua exer-
cendo até o presente momento.
Em junho de 2013, a Província da Austrália fez mais uma 
proposta para a UMBRASIL, o envio de Educadores (Irmãos 
e Leigos), em vista de abertura de uma nova Escola Marista 
em Timor Leste, modalidade Ensino Fundamental, iniciativa 
apoiada pelo Governo deste país nas pessoas do seu Embaixa-
dor,  Sr. Domingos Souza, e a Vice Ministra de Educação Pré-
-Escolar e Ensino Básico, Sra. Dulce Jesus Soares. Em 2018, 
os Irmãos Manoel Soares (Brasil Centro-Norte) e João Batista 
Pereira (Brasil Centro-Sul) se somaram aos já presentes para 
tocar em frente o projeto, que está em fase de execução.
A missão Marista no Timor Leste encontra um terreno apropria-
do e fértil para evangelizar e educar, pois a população está 
sedenta, aberta ao trabalho de evangelização e educação de 
qualidade. Ao mesmo tempo é uma população acolhedora 
que tem grande apreço ao carisma marista. É preciso es-
tarmos abertos para uma disponibilidade global, conforme 
nos pede o Capítulo Geral.

75 Fevereiro de 2021  •
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8. Voluntariado 
               e Missão

Caminhamos com crianças 
e jovens à margem da vida, 
respondendo audazmente às 
necessidades emergentes. 
Desde os inícios do Institu-
to, Marcelino Champagnat 
desejou que os Irmãozinhos 
de Maria estivessem abertos 
para ir a todas as Dioceses 
do mundo. O desafio da in-
ternacionalidade remonta 
às origens. Nossa missão 
para além-fronteiras, às ve-
zes, deu-se por circunstân-

cias históricas ou por desafios institucionais ou eclesiais onde os 
Maristas de Champagnat foram convidados a olhar para além dos 
muros pessoais e institucionais. Assim nasceu o Projeto Missão ad 
Gentes, hoje Distrito Marista da Ásia, o Projeto Fratelli e Solida-
riedade com o Sudão do Sul, a Iniciativa Lavalla200> Comunidades 

O  último Capítulo Geral 
(2017) fez esta decla-

ração: “o futuro do carisma 
será baseado em uma comu-
nhão de maristas, irmãos e 
leigos plenamente compro-
metidos”. Somos, e queremos 
ser, uma “família carismática 
global”, faróis de esperan-
ça neste mundo turbulento 
e construtores de pontes. 

Assembleia dos 
Coordenadores Provinciais 

de Voluntariado
Novembro de 2019

Ir. Valdícer Civa Fachi - 
Diretor Cmi
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Internacionais para um novo começo. 
Como maristas, somos convidados a abrir nossas 
mentes e corações para desenvolver a cultura da 
solidariedade em todos os espaços de missão. O 
voluntariado é uma maneira concreta de colaborar 
na missão marista na construção dessa cultura. 
Na Visitação (Lc 1,39-56), Maria interpela a mo-
ver-nos depressa para a região montanhosa, onde 
vive o pobre e onde é o local em que Deus se ma-
nifesta. E Deus se manifesta no pobre, naquele que 
necessita da nossa presença e de nosso serviço. Ir 
para a montanha como Maria supõe sair da zona 
de conforto, correr riscos e aceitar a novidade por 
estar em um ambiente novo/diferente. Essa é a 
atitude do voluntario. Já, nas Bodas de Caná (Jo. 
2,1-12) se nos pede sensibilidade e atenção para 

perceber a necessidade do outro, a ter a capacida-
de de tomar iniciativa na resolução de problemas, 
responder às necessidades e ter a confiança na 
presença e ação do Filho. O seguimento a Ele dá 
coragem e anima a não ficar de braços cruzados. 
Essa é outra atitude do Voluntario.

VOLUNTArIADO mArIsTA
Há diferentes concepções do termo voluntariado. 
Nós maristas, consideramos voluntários, pessoas 
que livre e gratuitamente oferecem sua presença, 
seu tempo e suas habilidades a serviço de outros 
em um dos oitenta países do mundo onde o Insti-
tuto está presente. Nesse sentido, o voluntariado 
é um instrumento eficaz para construir relações 
construtivas e conexões entre nações e culturas; é 

O programa Marist Bridge Builders 
(Maristas, construtores de pontes) 
oferece a possibilidade de engajamen-
tos de curto e longo prazo em comu-
nidades australianas ou internacionais. 
Trata-se de um programa de intercâm-
bio com ênfase em compartilhar a vida 
de nossa família global em contraste 
com uma abordagem convencional de 
voluntariado baseada em necessidades.
Vivenciar a vida com outros membros da família Marista permite que um voluntário se junte 
à vida da comunidade e, ao longo do caminho, seja convidado a compartilhar conhecimento, 
qualificar outras pessoas ou apenas “dar uma mão”. Os voluntários colaboram em processos 
que são determinados localmente, que foram iniciados antes de sua chegada e que continuarão 
quando eles se forem.
O programa está aberto a graduados do Ensino Médio, estudantes universitários, comer-
ciantes, diretores, professores, aposentados ou qualquer marista que queira se envolver!  As 
oportunidades são infinitas!
Os voluntários maristas podem ser convidados para alguns dos 80 países do mundo marista e 
em missões ligadas à Província marista australiana. Os candidatos são livres para indicar suas 
preferências de forma ampla ou mais focada, e os Construtores de Pontes podem explorar as 
possibilidades mais adequadas.
Desde 2000, os australianos realizaram missões de voluntariado em 30 países em todo o 
mundo. Estes incluíram: Austrália, Papua Nova Guiné, Ilhas Salomão, Timor Leste, Camboja, 
Vietnã, Tailândia, Sri Lanka, Índia, Filipinas, Vanuatu, Samoa, Fiji, Chile, Bolívia, El Salvador, 
Argentina, Equador, Colômbia, Suíça, Itália, Bélgica, México, EUA, Canadá, Alemanha, Sudão 
do Sul, África do Sul, Líbano e Brasil.

Ir. cHrIS wIllS - Australia
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8. VOLUNTArIADO E mIssãO
Ir. Valdícer Civa Fachi

uma ferramenta poderosa para compartilhar conhecimentos, habilida-
des e valores, contribuindo significativamente na educação e evange-
lização de crianças e jovens. 
Pelo Voluntariado promovemos a construção da Cultura do Encontro 
pela colaboração e pelo estabelecimento de interconexões em todos 
os níveis: INTER-provincial, INTER-nacional, INTER-geracional, INTER-
-cultural, INTER-congregacional e INTER-institucional. O bem comum, 
acima da individualidade, é a marca do voluntariado. 
Colaboração e subsidiariedade são fundamentais para que o voluntário 
possa bem desenvolver sua missão. Todas as partes envolvidas (quem 
envia e quem recebe o voluntario, e o próprio voluntario) necessi-

O significado e o impacto dos voluntários nunca 
podem ser ignorados ou subestimados em relação 
ao sucesso da missão marista em Pailin. Desde o 
início, em abril de 2008, os voluntários deram 
contribuições generosas e mergulharam em nossa 
missão.
A percepção óbvia sobre nossos voluntários não 
é que eles têm tempo e recursos à sua disposição, 
mas sim, são pessoas que estão genuinamente an-
siosas para sacrificar e compartilhar suas vidas, 
amor e energia com toda a nossa comunidade. Eles 

nos ajudam a realizar projetos que estão além da nossa capacidade.
Nossa conexão e relacionamento com voluntários influenciam e mol-
dam nossos desejos de fazer mais e, com sua presença, criam a impres-
são de que não somos apenas alguns irmãos vivendo juntos, mas somos 
membros de uma família global.

Ir. FrancIS koFI aMoako attaH

Pailin, Camboja

Twaiuka Primary school 
– zâmbia
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tam estar conectados e sintonizados, com papeis 
e acordos bem definidos. Voluntariado não é para 
aventureiros e não pode se dar na improvisação.

POr qUE sEr VOLUNTArIO?
1. Porque terá uma experiência no mundo real, 

diverso do seu ambiente, podendo ser geográ-
fico, econômico, social, cultural, racial... Essa 
experiência pessoal deixará marcas em sua vida 
e, com certeza, na vida daqueles forem benefi-
ciados pela sua presença e ação. 

2. Pela possibilidade de fazer a experiência de 
viver e atuar como comunidade marista e de 
crescer no processo de crescimento pessoal e 
amadurecimento na fé.

3. O Voluntário perceberá que faz parte de algo 
maior que si mesmo e terá a possibilidade de 
usar sua responsabilidade cívica por um bem 
maior: o outro, totalmente diferente, mas igual 
a si. Ao comprometer-se com a causa do outro, 
gerará mais qualidade de vida, alegria e espe-
rança, impactando na vida e na realidade dessa 

pessoa ou grupo. O Voluntario desperta para 
que o outro, especialmente o mais excluído, se 
torne também promotor de cidadania e desco-
bre que juntos, têm mais força para enfrentar a 
injustiça

4. Pelo voluntariado, especialmente o internacio-
nal, o voluntario crescera na educação para a 
cidadania planetária, pelo respeito à vida em 
toda complexidade e diversidade, contribuindo 
ao desenvolvimento humano. 

5. O voluntario poderá descobrir uma nova pers-
pectiva de vida. O encontro com o outro é 
transformador e poderá mudar o rumo ou seu 
projeto de vida.  Mudará a maneira de como 
vê o mundo, abrirá a sua mente para o que é 
verdadeiramente importante, o ajudará a dar-
-se conta que muitas vezes as dificuldades ou 
problemas pessoais são pequenos quando com-
parados aos dos outros. Fará abandonar velhos 
estereótipos ou paradigmas herdados ou cons-
truídos ao longo da história a partir do contato 
com o outro, diferente de si.

Como parte do projeto Three2Six, que ajuda crianças refu-
giadas de famílias pobres, os voluntários do CMI são essen-
ciais para o bom andamento de nossas atividades. Eles apoiam 
nossos coordenadores do campus diariamente em tarefas ad-
ministrativas (por exemplo, planejando eventos e atividades, 
comunicando-se com pais e responsáveis) e nossos profes-
sores em sala de aula, se necessário. Sua presença também 
é muito importante para as crianças com quem eles brincam 
durante o intervalo, a quem eles ajudam se elas precisam de 
apoio corretivo e que eles cuidam (por exemplo, na distribui-
ção de refeições, na prestação de primeiros socorros). Além 
disso, os voluntários do CMI sempre contribuem significati-
vamente no nosso programa anual de férias participando de nossas atividades com as crianças 
e assegurando a supervisão. Os voluntários do CMI também demonstram sua dedicação às 
crianças e às comunidades desfavorecidas participando dos encontros mensais dos ex-alunos, 
que são organizados com os ex-alunos do projeto pelo Movimento Juvenil Marista. Essa é uma 
oportunidade para que eles ofereçam supervisão às crianças por meio de várias atividades e 
apoio aos trabalhos de casa. 
Durante sua temporada no Three2Six, os voluntários do CMI têm a possibilidade de morar em 
uma jovem comunidade marista, a Casa Marcelino, e de estabelecer relações com outros volun-
tários maristas internacionais e locais, animados pelos mesmos valores e pelo mesmo espírito, 
o que cria uma maravilhosa comunidade de apoio.

Charlotte Magerit África do Sul Projeto Three2Six
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6. O voluntario crescerá em protagonismo e empoderamento pessoal 
crescendo em responsabilidade, abertura, disponibilidade e capa-
cidade de serviço. 

7. A missão marista precisa renovar-se e se reconstrói em cada si-
tuação, realidade ou época. O voluntario marista é convidado a 
traduzir o carisma marista na própria vida. Pela sua ação e teste-
munho vive o aspecto solidário do sonho de Champagnat: “todas 
as dioceses do mundo estão em meus planos”.

Quando comecei a minha experiência de voluntariado, na experi-
ência que fiz em 2013 de um ano na Bolívia, não tinha ideia da 
importância que a família marista mundial teria para mim em todos 
os aspectos da minha vida. Não só agora tenho família em todo o 
mundo, como também tive a oportunidade de utilizar esta incrível 
rede para o meu desenvolvimento profissional. Em 2016, traba-
lhei como estagiária da FMSI em Roma, onde também visitamos o 
Conselho dos Direitos Humanos em Genebra. Em dezembro de 
2017, comecei a trabalhar no escritório do CMI na Alemanha 

e, em janeiro de 2019, fui convidada para fazer parte da equipe de animação 
do Encontro Internacional de Jovens Maristas, na Guatemala.

JaSMIn nIMar 
Alemanha

CONDIçõES PARA SER  
VOLUNTARIO(A) MARISTA EM MISSãO
•	 A	fidelidade	 ao	 significado	originário	 profético	 do	 voluntariado:	

superação da ótica assistencialista ou ‘fazer caridade’. Pela ação, 
pretende-se agir na causa dos problemas sociais. Com o outro fazer 
um caminho de superação desses problemas e da lógica capitalis-
ta: “o que eu ganho com isso?” pela lógica do Jesus de Nazaré: 
“recebi de graça, de graça também darei” (Mt 10, 8). O protagonis-
mo é das comunidades/organizações/profissionais/líderes locais. 
O voluntário colabora nos processos que são impulsados desde o 
local, que foram iniciados antes da sua chegada e devem seguir 
depois da sua partida. 

•	 O	reconhecimento	do	valor	de	cada	pessoa:	tanto	do	voluntario,	
que traz em si um universo de sentidos, de experiências, emoções, 
sonhos... quanto de cada pessoa onde se vai realizar a missão: 
compreender sua realidade, sua história, seus anseios, ouvir o dito 
e ver o não dito, não julgar e não agir a partir de preconceitos.

•	 O	seguimento	da	perspectiva	de	Jesus	de	Nazaré:	conviver	com	as	
pessoas, acreditar nelas e nas suas potencialidades. Como Jesus, 
compreender as urgências das periferias existenciais e geográfi-
cas e a ter um olhar de fé:  olhar o mundo a partir dos olhos das 

8. VOLUNTArIADO E mIssãO
Ir. Valdícer Civa Fachi
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crianças empobrecidas e ajudar a construir um 
“outro mundo possível”. 

•	 A	conexão	com	a	Espiritualidade	marista,	que	
traz em si uma força íntima e profunda, que dá 
sentido para tudo o que se faz, que tece rela-
ções, que move a sair de si para si ao encontro 
do outro e no mais profundo de si mesmo. No 
encontro do outro e de si, a certeza da ação de 
Deus.

•	 Fé,	Cultura	e	vida	não	são	realidades	opostas,	
mas estão interconectadas. “A fé propõe a men-
sagem de Deus e convida a uma comunhão com 
Ele, está colada ao quotidiano, à cultura, à vida 
e motiva a realizar obras, pois fé sem obras é 
morta (Tg 2,14-26). 

Viver na Comunidade 
Marista responsável pela 
escola Bishop Mugendi, 
em Roo, no Quênia, foi 
uma experiência excep-
cionalmente gratificante. 
Construir comunidade 
implica três espaços: a es-
cola secundária, a comuni-
dade de Roo, formada em 
grande parte pelas famílias das crianças da escola primária, e a 
comunidade marista de 5 Irmãos e um voluntário, que com seus 
diferentes processos de vida, contribuíram para a missão. Como 
tudo, a missão nem sempre foi interpretada da mesma maneira e 
a diversidade de projetos e ideias era evidente em suas ações, que 
às vezes se complementavam e às vezes colidiam. É assim construir 
comunidade: tentar tecer sem se confundir. 

eMIlIo a. touSSaInt ortIz, México  

caráter educativo), pais e familiares, ex-alunos, 
professores e colaboradores, PJM, participantes do 
MChFM, Irmãos...

ONDE VOLUNTArIAr?
No contexto Provincial em obras próprias (Colé-
gios, Centros Sociais, Hospital...), ou em outros 
espaços e instituições que mantemos contato e 
que estão presentes em nossas realidades. As pos-
sibilidades são muitas. No contexto Interprovin-
cial: intermediados pelo Coordenador Provincial de 
Voluntariado (CPV)e com apoio do Cmi - Colabora-
ção para a Missão Internacional, de Roma, temos 

Voluntários 
em roboré, 
bolívia

•	 Voluntariado	 é	 um	 processo,	
não se dá no improviso. Ne-
cessita ser sonhado e dese-
jado, planejando, rezado e 
refletido. O voluntário neces-
sita ser acompanhado em seu 
processo de discernimento, 
envio, em seu tempo de re-
alização da missão e em seu 
regresso. A avaliação do cami-
nho feito é fundamental para 
fazer sínteses e sistematizar 
os aprendizados e vivências. 

qUEm PODE  
sEr VOLUNTArIO(A)? 
Todas as pessoas. No contexto 
marista, todas as pessoas que 
tem conexão com o Instituto: 
estudantes (voluntariado com 
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Ir. Valdícer Civa Fachi
8. VOLUNTArIADO E mIssãO

Em um mundo governado por trocas, prêmios de risco e mercados, o que tem valor e 
o que não tem, parece muito bem definido, mas não é verdade, é tudo uma questão de 
perspectiva. Quando falamos de voluntariado, estamos falando de gratuidade, e isso 
também é uma questão de perspectiva. A sorte de poder compartilhar um breve pe-
ríodo de nossa existência, com pessoas tão desconhecidas e tão diferentes, e também 

tão parecidas, tão próximas e amadas, vale mais do que qualquer 
investimento no mercado de ações ou no mestrado universitário. 
A vida é para ser vivida com os demais, criando famílias e amizades 
que excedem qualquer critério ou definição padrão. É verdade 
que você continua em um mundo onde nem todos têm o mesmo 
conceito de valor e, para eles, perdeu tempo, juventude, forma-
ção, oportunidades de emprego ...
Mas se você sente que aproveitou seu tempo, você ganhou.

PaBlo coBo PeInaDo, Projeto Fratelli

Fui testemunha do “milagre”. Nessas terras, entre aquelas pessoas em que o grito de humanidade se 
percebe forte e nítido, a vida que eu mal vi germinar já produz frutos abundantes. Fomos com humil-
dade e mil limitações. Nós, voluntários, chegamos com grande entusiasmo, mas sendo especialistas por 
nada. Isso foi há mais de 20 anos. Nossa única proposta era compartilhar a vida nos povoados, na 
cidade, estreitar nossos braços com as pessoas do lugar gerando fraternidade. Fundimo-nos com eles 
em um abraço sincero e caloroso de irmãos. Sim, os projetos vieram: escolas, escolas, ambulatórios, 
fazendas... mas nosso grande projeto foi acompanhar os Irmãos, as comunidades cristãs, os povoados... 
para que eles pudessem assumir um papel de liderança no 
desenvolvimento de seus povos. O trabalho do SED, a 
generosidade de seus voluntários, deu frutos. Evangelho 
puro: semear a vida, sempre fazer germinar frutos de 
vida. Queríamos ser o braço estendido da solidariedade 
marista. Chegamos a muitos rincões do mundo como 
enviados da Família Marista, nossa força, a missão que 
compartilhamos.

Ir. JaVIer Salazar, SED, Espanha

possibilidade de voluntariar em um dos 80 países em que o Instituto está presente, 
e que ofereçam condições para receber o(a) voluntario(a). 
Concluindo, como Maristas, voluntários ou potencias voluntários, somos convidados 
a abrir-nos, com simplicidade, estando disponíveis local ou globalmente, indo além-
-fronteiras geográficas ou provinciais;  a conhecer em profundidade nosso mundo 
em contínua transformação e enfrentar os desafios atuais, sem cair na tentação 
de responder a perguntas que já ninguém faz (Papa Francisco, em Medellín, em 
setembro de 2017), a abandonar a cultura dos egos e promover os ecos (ecologia, 
ecossistema, economia solidária…) reduzindo o escândalo da indiferença e das de-
sigualdades, a sermos  agentes de mudança, construtores de pontes, mensageiros 
de paz, comprometidos na transformação da vida, a converter nossos corações e 
flexibilizar nossas estruturas, sem medo de assumir riscos, para nos aproximar das 
periferias, em defesa dos mais pobres e vulneráveis.
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Farol de esperança  
nesse  
mundo turbulento

capítulo 
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1. Conversão de coração  e de mente  
               Em direção a   uma  família global

Eles tiveram que passar 40 anos 
de dolorosa transformação e 
experiências religiosas, para se 
despojar de sua condição ante-
rior e permitir o surgimento de 
um novo povo, de acordo com o 
projeto de Javé. A Terra Prome-
tida não foi pisada por nenhum 

escravo hebreu, mas por homens e mulheres com uma nova vida e missão 
estabelecida e alinhada em uma Aliança com seu verdadeiro Senhor. 
Para que o Instituto Marista se constitua em uma Família Carismática 
Global, um retiro, uma oficina ou um curso sobre o alcance dessa voca-
ção atraente não será suficiente. Sabemos que o que tem que acontecer 
é uma verdadeira mudança de visão, de mentalidade e de vida, provo-
cada pela consciência de que algo que vivemos deve morrer para dar 

Quando os hebreus 
saíram do Egito em 

direção à Terra Prome-
tida, não se converteram 
em povo de Deus ao atra-
vessar o Mar Vermelho. 

Ir. miguel ángel 
santos Villarreal 
Provincial de  
méxico Occidental

Leigos no  
XXII Capítulo geral
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1. Conversão de coração  e de mente  
               Em direção a   uma  família global

espaço ao surgimento de outras realidades melhores, 
que já começam a vislumbrar no horizonte.
Essa renovação interior é uma graça divina gratuita 
que exige de nós uma disposição de fé e caridade.
Mas, como não temos uma natureza angelical, tam-
bém exige atitudes, habilidades e posturas totalmente 
humanas. Também requer imaginação e criatividade, 
e uma atitude que não é contida pelas onipresentes 
barreiras emocionais que cada época e cada paradig-
ma encerram dentro delas. 
Uma barreira emocional pode ser uma miragem ou 
uma crença equivocada que vai além do meramente 
cerebral. É dissuasiva e se espalha por todo o am-
biente. Impede ou atrapalha a percepção da realida-
de, a inovação e a aprovação de mudanças. 
Por um longo tempo, a barreira emocional criada pelo 
medo de abismos e monstros marinhos freou a ex-
ploração europeia dos mares no sul do Equador. Mas 
quando Henrique, o Navegador, e seus valentes com-
panheiros portugueses retornaram ilesos de suas via-
gens, provocaram uma explosão de entusiasmo e es-
perança que contagiou o próprio Cristóvão Colombo 
e outros ousados exploradores de diferentes nações. 
E o modelo comum que controlava a navegação de 
então entrou em colapso, dando origem a uma nova 
maneira de pensar e até mesmo de sentir. 
Algo semelhante pode estar acontecendo, nestes 
tempos, com o Instituto Marista; em nossa vida, em 
nossa missão e em nossa maneira de nos organizar. 
Por muitos anos, os leigos foram uma das nossas 
barreiras emocionais que hoje temos quase comple-
tamente destruídas, e de seus escombros temos re-
cebido uma grande variedade de bênçãos e oportuni-
dades. A diminuição das vocações em muitos países 
parecia uma maldição que terminaria a missão em 
nossas províncias, mas tornou-se, em vez disso, uma 
fonte de criatividade e presença do carisma marista 

em lugares e formas sem precedentes.
O número de Irmãos nas comunidades e obras di-
minuiu; perdemos influência em setores privilegia-
dos da sociedade e nossas escolas deixaram de ser 
as favoritas dos católicos ricos. Nossas províncias, 
anteriormente orgulhosas e prósperas, aprendem ra-
pidamente a viver suas limitações com humildade e 
generosidade. 
O que estamos experimentando como perda e término 
tem o maravilhoso significado de ganho e renovação. O 
velho e desgastado morre para que um broto com maior 
vitalidade possa emergir, seguindo a figura da poda. 
Compreender e associar a conversão da mente e do 
coração com a dinâmica pascal da morte e ressur-
reição tem o apoio emocional de se concentrar mais 
na exploração, criatividade e na alegria de uma nova 
maneira de viver.
Vivamos a passagem nesse mundo turbulento e ca-
ótico da mesma maneira que uma mãe passa pelo 
tempestuoso trabalho de parto: com grande espe-
rança e amorosa impaciência. Sejamos um farol de 
esperança neste mundo conturbado. 

Viver em comunidade e fora do meu país apresentou 
vários desafios para mim. O afastamento da família 
e dos amigos, a falta de meios de comunicação, os 
diferentes tipos de vida em comunidade, a falta de 
missas e a luta com o idioma são alguns desses desa-
fios. Há uma tendência a pensar que é melhor, para 
as pessoas do lugar, fazer as coisas como eu acho 
que deveriam ser feitas, isso tornaria tudo mais efi-
ciente e eficaz.  Afinal, eu venho de um país mais 
educado e desenvolvido.  Levei tempo para apren-

der que meu pa-
pel aqui era mais 
“estar com” a co-
munidade local 
em sua situação 
cultural.

Ir. tony BurrowS, 
Camboja, da Austrália
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  2. FORMAçãO  
      PARA A GLOBALIDADE

a) Desafios  
         na formação inicial  
     (e na formação  
                    dos leigos)

Amensagem do nosso último Capítulo Geral 
(CG) está cheia de uma abundante série de 

palavras e expressões relacionadas, de uma manei-
ra ou de outra, à “globalidade”, tanto nos “ape-
los” quanto no convite para um “novo La Valla”:

É uma autêntica aventura juntar 20 
pessoas de diferentes nacionalidades e 
pretender que se entendam e partilhem 
durante meses o sentido das suas vidas, a 
sua vocação. Tivemos a oportunidade de 
tornarmo-nos um lar de luz ajudando-
-nos a redescobrir, uns com os outros, 
aquilo que nos move a ser irmãos.

Ir. ruI PIreS – Compostela

 Itinerário para a Profissão Perpétua - guatemala 2020 

Inclusão, visibilizar […] no mundo de hoje, disponibilidade glo-
bal, abrir portas para as pessoas do entorno e à interculturalida-
de, promover a cultura do encontro, colaborar com outras religiões 
e confissões, respeitar a diversidade do mundo marista, comparti-
lhar a variedade de experiências no mundo marista, colaboração 
inter-regional a fim de “promover e fortalecer no Instituto” a 
resposta à “necessidade de ser uma família global” (XXII CG).

Ir. ángel medina, 
Diretor do secretariado 
Irmãos hoje
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Como alcançá-lo e seguir nessa direção? É uma per-
gunta que se conecta com a que o mesmo CG se 
fazia: O que Deus quer que sejamos e façamos? Não é 
necessário parar muito para responder que isso será 
possível por meio da formação baseada em uma 
visão e concepção de nosso Instituto, como uma 
família religiosa intercultural, em que sejamos a 
diversidade e as diferenças sejam uma oportunidade 
para superar o “nós-eles” e criar um “nós” único. 
Desde o início, como maristas, desenvolvemos uma 
qualidade diferente e particular, o espírito de famí-
lia; realmente algo profético para uma realidade ecle-
sial marcada pelo clericalismo e, por outro lado, mui-
to em sintonia com um dos grandes valores sociais já 
existentes na época do Pe. Champagnat e que hoje 
continua sendo de grande atualidade: a fraternidade. 
Entendo que o XXII CG nos convida, como Maristas, 
a dar à nossa família um novo rosto que também 
esteja carregado de profecia em continuidade com o 
espírito de família e, que nesse tempo, seja o rosto 
do nosso Instituto como família global. 
Eu gostaria de indicar cinco chaves para avançar 
nessa direção, diante dos desafios que podem surgir 
no campo da formação. Alguns elementos fazem re-
ferência aos que Anthony Gittins apresenta em seus 
cursos e escritos (indicados em itálico). 

sENTIDO DE Fé
Muitos de nós nascemos e crescemos em um am-
biente monocultural, portanto, em geral, viver inter-
culturalmente não é “algo natural ou espontâneo”; 

para viver a fraternidade como uma família global e 
ir além de sua própria cultura ou visão da realidade, 
é necessário um verdadeiro sentido de fé; o crente 
é aquele que é capaz de transcender (ir além) para 
descobrir o novo e o diferente escondido na vida, 
e o outro como irmão e filho de Deus, independen-
temente de sua origem; isso quase só é possível a 
partir da fé. 

DIsCIPULADO
Cada um de nós tem sua própria maneira de ver e 
entender o mundo; viver como uma família global 
envolve caminhar não apenas o caminho marcado 
por nossa própria cultura, mas percorrer “outro ou 
outros” que nos são propostos, no nosso caso por 
Jesus; ser discípulo é aceitar entrar neles por opção 
vocacional e em resposta ao chamado recebido; isso 

marist International Novitiate, sri Lanka

O idioma é um problema na comunidade e a comu-
nicação pode ser difícil quando alguns membros não 
podem falar uns com os outros sem a presença de 
um tradutor. Esse problema tem melhorado nossa 

vida de oração 
e encorajou for-
mas criativas de 
rezar juntos.

Comunidade 
de formação de 
Manziana
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normalmente não nos é familiar, no entanto, a globalidade implica es-
tar dispostos, não apenas a percorrer esse novo caminho, mas a fazê-lo 
com total abertura e junto com outras pessoas diferentes de nós. 

CUmPLICIDADE DO EsPÍrITO
Para a vida intercultural, nos diz o autor: “a boa vontade não basta” - 
em seu nome, houve suficientes desastres e injustiças ao longo da his-
tória - exige compromisso total, trabalho intenso, diálogo autêntico e 
uma visão clara - especialmente dos formadores -, e não só, como tam-
bém, a aquisição de técnicas adequadas. Mas, acima de tudo, significa 
somar nossa vontade, a dos formadores e formandos, à ação do Espírito, 
que é quem pode possibilitar um novo Pentecostes, uma nova família 
na qual não somos nem da mesma cultura nem falamos a mesma língua. 

INTENCIONALIDADE
A vida intercultural, como a família global, é possível, Deus a quer, e 
é urgente! Quando falamos de intencionalidade, queremos dizer que 
aqueles que fazem parte de comunidades interculturais desejam, que-
rem, têm uma intenção clara e sincera de viver, rezar, trabalhar, dis-
cernir e compartilhar com os outros, abraçando um projeto comum, 
crescendo, cultivando e cuidando das novas realidades da vida em co-
munidade intercultural com a diversidade e a riqueza que cada pessoa 
traz.

LAr
É difícil pensar em uma família sem incluir imediata e inconsciente-
mente em nossas mentes um lar, não apenas como um espaço físico, 
como também um local de encontro, de confiança, valorização e re-

Noviciado marista “La Valla”, 
medellín - Colombia

Ir. ángel medina
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conhecimento mútuo, e neste ponto também deve-
mos dizer de conversão. Aos olhos de Deus todas as 
culturas são igualmente válidas e “boas” e, é claro, 
nenhuma superior às outras, embora às vezes seja 
difícil reconhecê-lo; por isso que quanto mais pro-
cesso pessoal e comunitário façamos para “deixar” 
essa certa atitude de superioridade, que muitas ve-
zes vivemos e expressamos inconscientemente, tan-
to mais possível será a plena aceitação dos outros 
em sua diversidade e como iguais na construção de 
uma família global. 

Nossa história marista, desde quase o começo, e 
especialmente em alguns momentos particulares 
(por ex. no ano de 1903), e também em épocas 
mais recentes, surgiram muitas comunidades inter-
nacionais, com admiráveis exemplos de vida entre 

companheiros maravilhosos e missionários dedica-
dos; abriram novos caminhos, encarnaram e trans-
mitiram o carisma; no entanto, se naqueles tempos 
era, em muitos casos, o resultado de opções e ge-
nerosidade pessoal ou para apoiar certos projetos, 
hoje podemos afirmar sem risco de errar que a vida 
intercultural, não apenas internacional, é o futuro 
da vida religiosa e também da vida marista; como 
diz o autor, a menos que as comunidades interna-
cionais se tornem interculturais, certos modos de 
vida não sobreviverão. 
Marcelino fazia referência ao “se o Senhor não edi-
ficar a casa ...”, talvez hoje, mais do que nunca, 
devamos nos deixar guiar pelo Espírito, caminhar de 
mãos dadas com Maria e seguir em frente, cheio de 
fé no futuro, a fim de tornar realidade nossa família 
global “nesse mundo emergente”.

b) Desafios 
         na formação 
      dos leigos

O  fato de estarmos em uma época 
histórica marcada pela consci-

ência de viver em um mundo global é 
algo inegável. 

É improvável voltar atrás e, diante dessa realidade evidente, o que o futu-
ro nos reserva é repleto de desafios para todas as áreas que afetam a vida 
humana: a economia, a política, a cultura, as relações sociais, os povos, 
os estados, a ciência, a tecnologia, a saúde, a ecologia e, é claro, para a 
Igreja e, mais especificamente, para nossa família carismática.
Mais de cinquenta anos se passaram desde a celebração do Vaticano II. É 
comum dizer que a mensagem que foi enviada ao mundo e à Igreja desse 
grande evento da segunda metade do século passado não foi totalmente 
implementada. Haveria muitos aspectos a serem considerados, mas aqui 
examinaremos as implicações desse contexto da globalidade em que nos 
encontramos e o que o Concílio Vaticano II inspirou para a vida dos lei-
gos, a grande maioria do Povo de Deus. Já no século XXI, o XXII Capítulo 
geral lançou um apelo para formar uma família carismática global. A 
partir deste convite, intuímos alguns desafios que terão de ser enfrenta-

raúl Amaya Agnes reyes

manú gómez Cid
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dos nesses próximos anos em relação à formação de leigos e leigas 
que se sintam desafiados a viver sua vocação como Maristas: 

•	 realizar itinerários de discernimento vocacional, com o apoio 
de estruturas para o acompanhamento e a personalização. 

•	 Ajudar a relação pessoal com o Deus de Jesus, por meio de 
experiências que facilitem o silêncio, a interioridade, a contem-
plação, a vivência de uma espiritualidade encarnada e uma mís-
tica de olhos abertos. As palavras do teólogo Karl Rahner fazem 
cada vez mais sentido: “O cristão do século XXI será um místico 
ou ele não será um cristão”. 

•	 recriar experiências comunitárias inspiradas nas origens cris-
tãs. Um modelo a considerar seria o da comunidade de Antio-
quia, aberta a uma nova realidade, a dos pagãos, que fará a 
Igreja se tornar universal, global. Antioquia - com sua profunda 
carga simbólica devido à sua localização na Síria - é o primeiro 
lugar em que os seguidores de Jesus são reconhecidos como 
“cristãos”, com a consequente ruptura com ideias fechadas de 
natureza judaizante. Isso significará promover experiências da 
“Igreja em saída”, abrindo-se para novas realidades, culturas, 
grupos e linguagens que possibilitem o anúncio da Boa Nova. 

•	 redescobrir a missão à qual somos chamados como bati-
zados: ser profetas, sacerdotes e reis. Isso implica estar em 
nosso mundo com várias atitudes essenciais que precisarão ser 

secretariado de Laicos
DEsAFIOs NA FOrmAçãO DOs LEIgOs

movimiento Farol, 
brasil sul-Amazônia
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fortalecidas: a lucidez que dá o conhecimento 
profundo da realidade e que permite ter crité-
rios para denunciar o que desumaniza a pessoa 
e a incapacita a se desenvolver plenamente; 
e, juntamente com a denúncia, o anúncio do 
Reino de Deus, que se traduzirá na capacida-
de de explorar caminhos que permitam novas 
formas de construir e fazer política, economia, 
sociedade, cultura...; saber expressar uma 
nova maneira de cultuar a Deus com sua pró-
pria existência, sendo levedura e fermento em 
nosso mundo, o que levaria a formas litúrgicas 
mais criativas, ligadas à vida; e, finalmente, a 
atitude de serviço que se traduz em um com-
promisso impreterível com os pobres e descar-
tados em nosso mundo.

•	 Vislumbrar	maneiras	de	mostrar	um	novo ros-
to do carisma marista a partir de nossa 
condição laical. Para isso, é necessário beber 
da fonte original do carisma que nasceu com 
Marcelino e os primeiros Irmãos e recriá-lo 
neste século XXI. Isto implicará na contribui-
ção específica da vocação laical para o modo 
de formar a nossa família carismática. Um 
desses caminhos será a articulação de alguma 
estrutura associativa na qual o laicato possa 
se organizar para um melhor serviço à Igreja. 

•	 Utilizar caminhos formativos conjuntos en-
tre Irmãos e leigos, nos quais aprofundamos 
e promovemos nossos respectivos caminhos 
vocacionais, visando um futuro de comu-
nhão e de vitalidade para o carisma marista.

•	 Acolher	 o	 chamado	 para	 revelar uma nova 
maneira de ser Igreja, deixando de lado a 
autorreferencialidade, o clericalismo, a ambi-
ção de todo tipo de poder... para que nossa 
Igreja seja mais evangélica, fraterna, missio-
nária e com rosto mariano. 

•	 Capacitar o laicato em autonomia, responsa-
bilidade, maturidade, resistência, esperança, 
indignação, coragem, resiliência, liderança, 
comprometimento e transformação social... 

•	 Promover	 as	 dinâmicas “inter”, que terão 
que treinar com a aprendizagem de outras 
línguas, a empatia e a capacidade de escuta, 
o diálogo inter-religioso ou nos espaços de 
reuniões interculturais. 

Como Secretariado de Leigos do Instituto, en-
frentamos esses desafios na formação do laicato 
para os próximos anos como uma oportunidade 
para construirmos “esse futuro do carisma base-
ado na comunhão de Maristas plenamente com-
prometidos”.

grupos de Vida Cristiana - mediterránea
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3. Irmãos e leigos com partilhando vida e missão,     
            construindo  pontes 

Essa novidade nos fala de 
carisma compartilhado, 
em corresponsabilidade; 
que se enriquece na vida 
comunitária e familiar; 
que valoriza a diversida-
de; que é recriada com a 
contribuição de Irmãos, 
leigos e leigas e que se 

manifesta em novas formas vocacionais de viver hoje no mundo, a ser-
viço das crianças e jovens marginalizados da vida. 
O principal animador desse dinamismo é o Espírito, por isso temos que 
estar vigilantes para intuir onde Ele está nos leva e nos tornar dispo-
níveis, como Maria, para seguir esse sopro. Esse caminho exige todo 
o nosso compromisso, dedicação e criatividade para ajudar a nascer o 
que nos dará uma maior vitalidade. O XXII CG afirma que “O futuro do 
carisma será baseado na comunhão de maristas plenamente comprome-
tidos”. Portanto, é importante refletir sobre se os esforços que estamos 
fazendo hoje são suficientes para garantir esse futuro de comunhão dos 
maristas de Champagnat a que somos chamados. 

Estamos vivendo um novo 
tempo como Igreja, uma 

novidade que toca nossos co-
rações, que reanima nossas es-
peranças e que nos impele a ser 
construtores de pontes e faróis 
de esperança para os outros. 

raúl Amaya – Diretor do 
secretariado de Leigos

Assembleia 
de grupos gEm 
de Compostela

Portugal
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3. Irmãos e leigos com partilhando vida e missão,     
            construindo  pontes 

Entre nós, temos algumas experiências de vida 
compartilhada que são um reflexo desse futuro e 
que nascem do desejo de leigos, leigas e Irmãos 
de viver unidos pelo mesmo projeto comunitário, 
compartilhando a fraternidade, a espiritualidade 
e a missão. Atualmente, existem pelo menos 37 
comunidades mistas distribuídas em 12 Unidades 
Administrativas, entre as quais as 6 comunidades 
de Lavalla200>. Essa é uma boa notícia que con-
firma que é possível viver juntos compartilhando 
o carisma em comunhão de vocações. 
O Espírito também suscitou no XXII Capítulo o 
apelo para nos constituir como “família caris-
mática global”. Em qualquer parte do mundo em 
que nós, maristas, estamos presentes, bebemos 
da mesma fonte, a que nos unifica, nos fortalece 
e nos faz viver nossa vocação comum como ma-
ristas, sem confundir nossas vocações específicas 
de leigos e Irmãos. Tomar consciência desta nova 

realidade implica uma mudança de mentalidade, 
de atitudes e de práticas; uma mudança que tem 
que começar consigo mesmo. 
O novo começo nos impulsiona a assumir juntos, 
os seguintes desafios para gerar essas mudanças 
necessárias e consolidar nosso horizonte comum:

1.Familia carismática: avançar juntos na 
maior consciência e construção da família 

carismática global e o que isso significaria para 
nós, como um espaço onde diferentes vocações, 
grupos e modos de vida se unem em torno do ca-
risma de Marcelino, respeitando-nos e complemen-
tando-nos pelo bem de todos e o serviço da Igre-
ja. Entendemos esse desafio com a participação 
compartilhada de Irmãos e leigos, em igualdade 
e fraternidade. Dessa forma, nos tornamos corres-
ponsáveis por manter e renovar constantemente 
nossa família carismática. 

Há quase 10 anos, par-
tilhamos nossa vida de 
casa com a comunidade de 
Giugliano. Viver em comu-
nidade é um caminho feito 
de alegria, sorrisos, cres-
cimento pessoal, humano e 
cristão, graças a um con-
tínuo intercâmbio e enriquecimento recíproco. O crescimento pessoal e de fé é certamente um 
dos aspectos mais significativos da convivência. Todavia, como todos os caminhos, é possível 
encontrar obstáculos, tais como armadilhas, mal-entendidos e raiva: juntos torna-se um desafio 
ultrapassá-los. Ao longo dos anos, aprendemos muito sobre nós mesmos, sobre a vida religiosa e 
sobre o carisma marista: Marcelino legou-nos um espírito de família e de fraternidade para viver 
e desfrutar! Para o futuro, é necessário “alargar a tenda” e deixar amadurecer outras vocações 
maristas (leigos/as ou irmãos) a fim de abordar uma nova forma de viver e compreender a comu-
nidade: mais inteligente, mais comunicativa, com uma nova estrutura, mais flexível, que coloque a 
espiritualidade em primeiro lugar.

roSa cIcarellI e gIanluca MaurIello, Giuliano, Itália
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raúl Amaya

2. Formação e acompanhamento. Desenvolver processos de for-
mação inicial e continuada para Irmãos e leigos, com espaços 

específicos para cada vocação e também experiências compartilhadas. 
Estes teriam que integrar a reflexão sobre o novo modo de ser Irmão e 
a configuração da identidade vocacional dos leigos. Além disso, impli-
ca capacitar líderes laicais multiplicadores que animem a vida marista 
e, por meio deles, dar uma sólida formação aos leigos e leigas para 
fortalecê-los em sua identidade vocacional e na comunhão. 

3.  Experiências de comunhão. Promover entre os maristas a vivência 
de experiências de comunhão, como retiros compartilhados, pro-

gramas internacionais, projetos de missão e a geração de comunidades 
mais mistas de Irmãos e leigos.  Uma ação que pode ajudar muito as 
Unidades Administrativas (UAs) é implementar experiências de treina-
mento conjunto para abrir novos caminhos. 

4. . Estrutura associativa laical: Promover a vinculação e associação 
do laicato, para aqueles que querem viver o carisma marista como 

uma opção de vida, a partir de um compromisso público e visível e em 
uma estrutura organizada. Além de potenciar a identidade laical para 
uma maior comunhão, facilitaria a integração com a Igreja e com o 
Instituto. 

5.  Estruturas de animação. Fortalecer o papel de animação das co-
missões regionais do laicato, gerar redes entre as UAs e apoiar 

aqueles que têm menos experiência, recursos ou possibilidades e que 
precisam de um impulso maior no desenvolvimento da vocação laical. 
Dessa maneira, se podia ajudar a muitos leigos e leigas que se sintam 
maristas a discernir sua resposta ao que poderia ser um chamado do 
Espírito. 

3. IrmãOs E LEIgOs 

Association mariste des Laïques, 
Canadá - Assembleia geral 2019
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6.  Comunidades laicais de referência carismáti-
ca: Potencializar a existência de comunidades 

leigas vivas, abertas e comprometidas, que possam 
ser referências do carisma em locais onde há dimi-
nuição da presença de Irmãos, ou em locais onde 
são necessárias novas presenças maristas e que po-
deriam ser responsáveis, por exemplo, pela abertura 
e manutenção de novas obras. 

7.  Pastoral vocacional conjunta. Gerar processos 
de pastoral vocacional conjunta, por meio dos 

quais a vocação marista de Irmão e de leigo possa 
ser apresentada aos jovens, enfocando a vocação 
marista, como um modo de vida que pode ser ex-
presso de uma maneira específica de vivê-la. Isso 
implica um acompanhamento vocacional sustenta-

do ao longo do tempo e equipes capacitadas para 
esta missão. 

São desafios nos quais devemos avançar com ousadia. 
Somos encorajados pelas palavras do Superior Geral, 
Irmão Ernesto Sánchez, que afirma na apresentação 
do documento “Ser Marista Leigo” que “o dom da vo-
cação marista já se encontra em germe em muitas 
pessoas; cabe-nos o dever de favorecer seu desenvol-
vimento e maturidade. Não devemos poupar tempo 
nem recursos quando se trata de acolher e apoiar a 
nova vida marista que nos é oferecida como um dom”. 
Os leigos e as leigas assumimos esta futura comun-
hão marista com esperança, com confiança no Espí-
rito, dando guarida ao inesperado e ousando-nos em 
gerar novas formas de viver o carisma de Champagnat

secretariado Ampliado de Leigos - Encontro em Filipinas, 2019
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5. Rede Global Marista:  um caminho a seguir 
               e um farol de  esperança para a Missão Marista

Refletindo sobre isso como 
Secretariado para Educação 
e Evangelização do Institu-
to, pensamos em refletir so-
bre a necessidade de traba-
lhar em sinergia e em rede. 
Em nossa própria opinião, 
a partir de experiências e 
aprendizados até agora, 
o futuro do Instituto que 

busca incorporar a todos como uma Família global, necessitará de um 
trabalho em rede. As redes de Missões Maristas Globais serão os princi-
pais benefícios que irão possibilitar o crescimento da Educação Marista 
e da Evangelização em todo o mundo, tornando-se assim as luzes para o 
futuro (“um farol de esperança neste mundo turbulento”).
As redes fornecerão acesso a informações vitais, recursos e melhores 
práticas para informar nossa estratégia de evangelização e educação.  
Uma rede global de missão marista é um excelente meio para difusão de 
ideias de pessoas que pensam diferente. As redes se basearão em uma 
grande variedade de culturas, perspectivas de educação e evangelização 
e métodos, que levam a uma perspectiva mais ampla e mais rica para a 
família marista global.

Ir. mark Omede, 
Diretor adjunto do  
secretariado de Educação 
e Evangelização

A grande questão, depois 
de um bem celebrado 

Capítulo geral, é como nossa 
missão pode ajudar a cons-
truir uma Família Global, ou 
como o Instituto deve pensar 
em uma missão global e identi-
ficar todos como uma família.

O mais importante para mim foi “Viver com os jovens”. Ou seja, transmitir 
aos jovens toda a minha experiência de família e acolher com humildade 
os bons costumes desse povo em processo de independência e avançando 
juntos, pouco a pouco, para formar uma verdadeira família que se abre 
para o mundo. Depois de mais de 50 anos como missionário na Oceania, 
minha maior alegria é a de estar rodeado de muitos amigos, ver agora 
essa grande família de ex-alunos ocupar cargos importantes em todos 
os setores da sociedade e, principalmente, ver como eles incorporaram 
o espírito marista em suas vidas. Estou em “total disposição” da missão, 
pedindo a ajuda de Maria. Ir. Jean-Paul DeleSalle

L’Hermitage/Nova Caledônia
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5. Rede Global Marista:  um caminho a seguir 
               e um farol de  esperança para a Missão Marista

As redes oferecem a visão mais atual e abrangente 
de como a inovação está funcionando e quem está 
envolvido em uma determinada Unidade adminis-
trativa ou região. Ao reunir educadores maristas e 
evangelizadores com uma ampla gama de conhe-
cimentos, a rede fornecerá acesso a informações 
não disponíveis dentro de um único país ou re-
gião, até mesmo uma grande abordagem maris-
ta global.  A Rede Marista Global fornecerá uma 
plataforma para agregar as melhores práticas de 
nossas pastorais e mostrar o que está funcionando 
e aprender com o que não está funcionando.
A conexão com essa rede permitirá que os par-
ticipantes maristas modelem mais efetivamente 
sua abordagem e estratégias à luz de realidades 
em rápida mudança. O acesso a esse tipo de in-
formação pode aumentar significativamente a efi-
cácia, eliminando a duplicação e aumentando a 
cooperação e colaboração. Além disso, as redes 
ajudarão a reduzir custos, pois os participantes 
se beneficiarão do que outros estão aprendendo 
e utilizarão recursos compartilhados, em vez de 

ter que começar do zero para desenvolver os seus 
próprios recursos.
A Rede Global Marista permitirá que os participan-
tes construam mutuamente suas forças para rea-
lizarem juntos o que seria impossível apenas para 
um indivíduo ou país.  
No centro de cada rede de missão eficaz estará 
uma visão para enfrentar um desafio crítico ou 
estratégico que está além do escopo de qualquer 
país ou região. A Rede Global Marista permitirá 
maior sinergia e criará valor compartilhado através 
da polinização cruzada de ideias e conhecimentos, 
que podem fomentar a inovação, a colaboração e, 
finalmente, grandes compromissos.
Em um nível mais profundo, as redes maristas, com 
sua riqueza multicultural presente em todos os con-
tinentes, são uma das demonstrações mais visíveis e 
funcionais de unidade na diversidade. Em um mundo 
cada vez mais dividido por raça, cultura e identidade 
religiosa, as redes globais da missão marista criarão 
um meio para que o Instituto dê um testemunho 
poderoso de unidade, amor e sinergia.

Encontro do 
Conselho geral com 
os provinciais
março de 2020



98 98 98 •  FMS Mensagem 50

5. FAMíLIAS AO SERVIçO DA  MISSãO GLOBAL MARISTA

a) Uma família 
          do Brasil no México

Família Liesch
brasil Centro-sul Em nosso caso a gratidão é a Deus 

por permitir realizarmos esse traba-
lho e ao Instituto Marista por nos 
permitir viver intensamente o caris-
ma de Champagnat em uma missão 
além fronteira e nos permitir ser útil 
e fazer o bem desinteressado a todos 
que se acercaram de nós. Crescemos 

muito como seres humanos nesta experiência.
O centro Cultural CALMECAC, onde realizamos nosso voluntariado, 
localiza-se em Miravalle, em uma das mais marginalizadas periferias 

do México. Neste espaço cultural, pudemos 
compartilhar conhecimento especial-
mente através de aulas de música, oito 
instrumentos, zumba, yoga, dança, 
corte e confecção de prendas, primei-

ros auxílios médicos, grupos de idosos.  
Atividade todas de empoderamento das 
mulheres, de bem estar para idosos, 
onde foi possível compartilhar ale-
grias, vivências e conhecimento. nós 
atendíamos pessoas de todas as ida-

des, mas especialmente crianças.
Nos chama a atenção o grande amor com 
que as pessoas nos acolheram, quão amo-
rosas foram para conosco. Trabalhar em 
um ambiente não marista, não religioso, 
nos desafiou diariamente a ser testemu-
nho com gestos e ações.  É uma comu-

N osso sentimento 
é de gratidão 

pela experiência vi-
vida em 10 meses de 
voluntariado e mis-
são no México. 
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5. FAMíLIAS AO SERVIçO DA  MISSãO GLOBAL MARISTA

Familia Camposo
mediterranea 

nidade organizada, com muita iniciativa graças 
a presença Marista, porém com muitos desafios 
a serem vencidos. Desejamos o melhor para essa 
comunidade. Sentiremos muita saudade de todos. 
Nós, como família, aprendemos a ver o mundo com 

outro olhar, outra perspectiva. Quando renuncia-
mos ao conforto de nossa casa, de nossos salários, 
de nosso tempo, e nos colocamos à disposição, 
Deus nos retribui em dobro. Por isso, essa experi-
ência ficará marcada para sempre em nossas vidas.

b) Mover-se como sinal 
              de um novo começo

“Mover-se como 
sinal de um 
novo começo”. 
Nossa situação 

familiar não nos permite realizar esse deslocamento permanentemente, 
mas conseguimos fazê-lo nos últimos anos, durante as férias de verão.
Fomos ao encontro dos novos “Montagne” para nos sentirmos evange-

O Irmão Emili Turú, em 2017, quando 
começaram as comemorações do segun-

do centenário da fundação dos Pequenos 
Irmãos de Maria, propôs-nos um desafio: 
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lizados por eles. Não queríamos ser consumidores de experiências; 
ao deixar-nos questionar pela realidade, sentimos a necessidade de 
avançar no caminho da conversão. Sonhar com uma família global e 
intercultural, na qual nos inserimos e somos mais um. Fizemos essa 
peregrinação com entusiasmo e esperança. Para nós, ser um volun-
tário significa tornar-nos disponíveis para aqueles aos quais somos 
enviados. Ter a atitude de “estar entre”, sem mais pretensões. Uma 
presença ao estilo de Maria. 
Encontramos lugares com pessoas empenhadas em criar lugares aco-
lhedores e de proteção para os mais vulneráveis, comunidades diver-
sas que lutava para criar um mundo melhor. No sorriso das crianças, 
nos “pães repartidos”, nos “cegos curados”, vimos que outro mundo 
é possível.

sylvia Pérez e ricardo miño 
santa maría de los Andes

c) Chamados a ser 
                  discípulos 
        missionários

Somos leigos Maristas e traba-
lhamos os últimos 24 anos na 
animação da pastoral, espiritu-
alidade e solidariedade maris-
tas da Bolívia e na Província de 
Santa Maria de los Andes.
Nossa vida de fé teve início em 
nossa família. Foi nela que aprendemos a amar a Deus e ao nosso 
próximo, graças ao testemunho de nossos pais. Nossa formação cris-
tã sempre esteve apoiada pela educação que recebemos no colégio 
e na comunidade paroquial.
Em todo esse processo de crescimento na fé, o fato significativo que 
mudou nossa vida foi o encontro com nossos irmãos mais pobres. As 
experiências compartilhadas com as crianças de rua, ou as missões 
nas comunidades indígenas dos Páramos, no Equador, nos ajudaram 
a descobrir o rosto de Cristo em nossos irmãos vítimas da margina-
lização, do empobrecimento e da injustiça.

Nascemos no Equador, 
vivemos como missio-

nários na Bolívia durante 
28 anos, e agora estamos 
em Holguín – Cuba, des-
de o final de 2018. 



O contato com a realidade, a meditação da Pala-
vra do Senhor, a celebração da fé em comunidade 
e as experiências concretas de apostolado nos fi-
zeram descobrir que o Senhor da vida estava nos 
chamando para ser seus discípulos missionários. 
E foi por este motivo que, pouco tempo depois 
de nos casarmos, vendemos o que possuíamos e, 
cheios de confiança no Senhor, deixamos nossa 
terra e partimos para a Bolívia. Deixamos nossa 
terra buscando responder ao chamado de Deus, 
e quando chegamos à Bolívia pudemos perceber 
que Deus já estava nos esperando. E assim foi! 
Tudo foi facilitado para que, nessa nova terra, pu-
déssemos trabalhar na animação pastoral e mis-
sionária.
Bolívia é uma terra abençoada pelo Senhor, po-
rém, lamentavelmente, seu projeto de vida não 
pode ser concretizado devido à marginalização e 
à injustiça a que estão sujeitos os mais pobres. 
A missão na Bolívia consistiu em anunciar com a 
palavra e com a vida que o Reino de Deus já está 
presente, que Jesus morreu e ressuscitou para 
nossa libertação.

sAIAmOs DEPrEssA PArA UmA NOVA TErrA
Ser missionário implica saber deixar a própria ter-
ra para ir aonde o Senhor nos enviar. Em nossa 
“saída” um grande presente de Deus foi conhecer 
os Maristas e, através deles, Champagnat. Seu ca-
risma, pouco a pouco, se converteu para nós em 
um convite de Deus: viver nossa vocação cristã do 
jeito de Maria e de Champagnat. Partilhar a vida, 
a missão, a comunidade e a espiritualidade com os 
irmãos e leigos maristas facilitou nosso processo 
vocacional. A experiência vivida por Marcelino com 
o jovem Montagne se conectou muito bem com 
nosso caminhar missionário anterior. Pensar em 
anunciar Jesus Cristo e fazê-lo conhecido e ama-
do pelas crianças e jovens mais pobres de nosso 
mundo fazia palpitar nosso coração e nos colocou 
a caminho: Um coração sem fronteiras; Escolhamos 
a vida; Corações novos para um mundo novo; Com 
Maria, saiamos depressa para uma nova terra; Faze-
mos parte da família global... Todas estas chama-
das do Espírito foram nos marcando e nos tornando 
Maristas. Por este motivo, há dez anos, assumimos 
um compromisso público de viver o carisma maris-
ta como nosso projeto de vida.

sAÍDA mIssIONárIA Em FAmÍLIA
E esse caminho vocacional nós o vivenciamos 
como casal e também como família. Temos quatro 
filhas: Laura, Liberdad, Mariuxi e Doris. Como fa-
mília vivenciamos muitas experiências de viagens 
missionárias, buscando dar respostas às realida-
des das periferias: visitas às casas de crianças 
abandonas; criação de refeitórios para crianças 
em situação de risco; presença educativa e pas-
toral durante nove anos nas comunidades dos po-
vos Guaraní, para animação da Semana Santa e 
em outros momentos do ano; deslocamento de 
toda a família, durante quatro anos, para apoiar a 
missão Marista em São José de Chiquitos; início 
da presença Marista entre a população de Qhora 
Qhora, com as comunidade quechuas; criação da 
Instituição SEMBRAR, para dar atenção educativa 
e pastoral aos centros educativos do estado, lo-
calizados em zonas afastadas de Santa Cruz. To-
das estas experiência foram vividas em comunhão 
com outros maristas.
Nossas quatro filhas, cada uma em seu momento, 
também viveram experiências missionárias de sa-
ída: Laura, psicóloga e teóloga como profissão, 
depois de viver no Peru, foi voluntária missio-
nária na África (Ghana). Depois, como parte do 
Programa Lavalla200>, esteve dois anos na Chi-
na e mais de um ano no Líbano, participando do 
Projeto Fratelli. Liberdad é médica, casada e tem 
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dois meninos. Ela participou de uma experiência missionária no Bra-
sil. Mariuxi estuda comunicação e foi voluntária no projeto “calentando 
corazones” e trabalhou durante vários anos na defesa dos direitos das 
crianças na Bolívia. Doris, depois que terminou o Ensino Básico, esteve 
um ano como missionária no Espírito Santo – Brasil, apoiando as obras 
maristas. Atualmente, as quatro encontram-se em Santa Cruz, Bolívia. 
Nós dois fomos enviados a Cuba como parte do Programa Lavalla200>. 
Formamos comunidade com dois irmãos maristas, um do Brasil e outro 
das Filipinas. Hoje, estamos na Diocese de Holguín, convivendo com o 
povo e a Igreja cubana uma nova realidade com enormes desafios.
Como casal e como família temos procurado estar a serviço da missão 
global marista. Nossa experiência familiar é fruto da oração, discerni-
mento e disponibilidade ao que o Espírito está nos pedindo. Tudo isso 
foi sendo plasmado pouco a pouco em nosso projeto de vida familiar. 
Sem dúvida nenhuma não tem sido fácil a separação física e a distân-
cia por tempos prolongados; porém, tudo tem um preço. Entretanto, 
as riquezas e variedade de experiências vividas, o prazer da entrega 
aos mais necessitados, a partilha da vida em comunidade com outros 
maristas de outros lugares do mundo, o crescer na experiência de Deus 
Amor junto ao seu povo, as aprendizagens que temos tido, o encontro 
com as crianças, adolescentes e jovens, a riqueza da interculturalida-
de, o sentir-nos parte de uma família global partilhando a vida com 
irmãos e leigos e voltar a encontrar-nos para partilhar a alegria das 
experiências vividas, tudo isso nos enche de felicidade e gratidão. 
Nossa família cresceu em muitos aspectos e sentimos que sempre foi 
abençoada pelo Senhor da vida.

6. FAmÍLIAs AO sErVIçO DA mIssãO gLObAL mArIsTA
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Esse desejo requer medidas 
concretas, decisões corajo-
sas capazes de responder às 
situações de marginalização, 
de exclusão e de pobreza. 
Jesus veio para eliminar as 
fronteiras de seu tempo; os 
primeiros cristãos se abriram 
para o mundo dos gentios; 
Marcelino sonhou com um 
Instituto que chegasse a 
todos os cantos do mundo; 

centenas de Irmãos foram capazes de responder às necessidades surgi-
das nesses duzentos anos. Nós, Maristas de Champagnat, Irmãos e lei-
gos do século XXI, queremos dar uma resposta aos homens e mulheres 
que se encontram em situação de necessidade. 

Ir. ángel Diego garcía 
Otaola, 
Diretor do secretariado 
de solidariedadeO Instituto Marista, em 

seu desejo de ser fiel 
ao que Deus lhe pede neste 
século XXI, está aberto às 
necessidades emergentes de 
nosso mundo, para dar-lhes 
uma resposta de acordo com 
o carisma e a vocação a que 
fomos chamados, como con-
gregação e pessoalmente. 

103 

Encontro dos  
representantes 
das ONgs maristas
Abril de 2017

6. Família global, 
      solidariedade e 
disponibilidade global
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6. FAmÍLIA gLObAL, sOLIDArIEDADE E DIsPONIbILIDADE gLObAL

Gostaria de mencionar um aspecto da importância da CMI para a 
vida marista na Alemanha. A disponibilidade global sempre foi tan-
gível desde quando eu era estudante e os missionários vieram para 
a Alemanha em sua viagem de volta para casa, visitaram as escolas 
maristas e nos contaram sobre sua vida marista em diferentes países. 
Mas essa fase das redes internacionais chegou a seu fim. Por meio de 
CMI e nossos jovens voluntários, a rehalidade de uma comunidade 
global internacional, unida e solidária, retornou à realidade Ma-
rista Alemã de maneira eficaz, dinâmica e juvenil. Os que retornam 
compartilham suas experiências em nossas escolas, entre os Irmãos 
e a família marista em geral. Trazem alegria, entusiasmo, esperança e 
vida a uma Província Marista marcada por fechamentos e envelhe-
cimento. Aqui queremos agradecer a todos os voluntários e, acima 
de tudo, a todas as Províncias e projetos que recebem e acompa-
nham com muito cuidado os voluntários alemães. Vocês nos ajudam 
a construir um futuro para nós, maristas na Alemanha, por meio de 
nossos voluntários. 

Ir. MIcHael ScHMalzl, Mindelheim - Alemanha

Ir. ángel Diego garcía Otaola
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A humanidade, sempre e para sempre, é constru-
ída com base no “outro”. Nesta crise em que vi-
vemos da COVID-19, redescobrimos o que foi dito 
tantas vezes que não somos seres “criados” para 
viver independentemente, mas que a riqueza e o 
desenvolvimento pleno da humanidade estão no 
estabelecimento de relações, no enriquecimento 
mútuo, na necessidade que temos dos outros. A 
crise atingiu os ricos e os pobres, do norte e do 
sul, do leste e do oeste. 
 A solidariedade e, com ela, o Secretariado de 
Solidariedade, anima, colabora, busca crescer 
na disponibilidade. Uma solidariedade que não 
é nada mais do que poética e brilhantemente re-
sumem as Constituições e Estatutos dos Irmãos 
Maristas ao dizer que “cultivamos a delicadeza, 
essa delicadeza de coração que sabe perceber 
o irmão que está em dificuldade e o ajuda com 
tato”. Um irmão ou irmã, que às vezes está perto, 
mas que às vezes está longe. Um irmão que tem 
a mesma cultura que eu ou que pertence a outra 
tradição cultural. Um irmão que mora na minha 
mesma casa, no meu bairro, ou que mora a cen-
tenas ou milhares de quilômetros de distância. 
Raça, cultura, idioma, religião, situação socioe-
conômica... não são elementos excludentes, mas 
riquezas a serem integradas. 
Neste século XXI, em um mundo cada vez mais 
globalizado, o cuidado com os outros e com o 
mundo nos impulsiona a uma maior disponibili-
dade global, para chegar àqueles cantos em que 
Deus nos mostra a maior necessidade. Assim, 

respondemos à ideia de Marcelino de que “todas 
as dioceses do mundo estão em nossos planos”. 
Disponibilidade que passa pelo trabalho em rede, 
também com outras organizações, que elimine 
aqueles muros que excluem e separam. Muros 
presentes em nossas sociedades, mas também os 
muros do medo que muitas vezes nascem dentro 
de nós. Uma resposta que nos apresenta novos 
desafios, o que implica mais formação, que requer 
uma vivência mais profunda. Uma resposta pensa-
da para o outro, para entender sua maneira de se 
desenvolver no mundo, para me enriquecer com 
sua vida e para ajudá-lo com a minha presença. 
Esse continua sendo nosso desafio hoje: ser Ma-
ristas de Champagnat cuidando do outro (so-
lidariedade), cuidando de nossa casa comum 
(ecologia), com formação integral (cuidado de 
si mesmo), com uma vida de fé profunda e atu-
alizada (relacionamento com Deus). A partir 
desses quatro pilares, poderemos viver, mostrar 
e crescer em disponibilidade global. Você está 
pessoalmente disposto a se deixar questionar? 
Ousaria viver e trabalhar em rede? Você se abri-
ria ao discernimento e a reflexão comunitária? 
Sente-se chamado a dar um passo a mais na “dis-
ponibilidade”? 
Aqui do Secretariado da Solidariedade, queremos 
convidá-lo também a abrir seu coração. Convi-
damos você a rezar e refletir, a se deixar “tocar” 
pela disponibilidade global do Instituto Marista, 
respeitando sempre suas circunstâncias e carac-
terísticas.
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As possibilidades de fa-
zê-lo sempre estiveram 
lá, ao alcance da mão, 
mas ficamos cegos 
pelo peso dos hábitos, 
do preconceito e, até, 
do - todo humano, mas 
falso - orgulho de nos 
sentirmos únicos entre 

tantas outras congregações religiosas capazes de liderar um projeto.
Infelizmente, para muitos de nossos irmãos, os números baixos, 
quando refletem nossas casas de formação; alto, quando marcam 
nossa idade média, foram o gatilho que abriu seus olhos para ver 
a vaidade dessa postura. Mas, procurar ajuda para sobreviver como 
empreendimento educacional é essencialmente uma atividade narcí-
sica que nada tem a ver com uma congregação religiosa, sem falar 
no evangelho (Cf. Kate Dempsey e John Bottomley “Deus parou de 

Ir. Jorge gallardo, 
Vigário-geral  
dos Irmãos de La salle

E stamos vivendo um mo-
mento novo na história 

que toca a todos nós, es-
pecialmente os religiosos, e 
nos provoca a darmos jun-
tos uma nova resposta: a 
intercongregacionalidade. 

Página seguinte:
Provinciais maristas 

da Espanha e delegados 
dos Irmãos de la salle

Novembro de 2019

Abaixo:
Encontro dos Conselhos 

dos Irmãos maristas 
e dos Irmãos de la salle

setembro de 2019

7. A intercongregacio nalidade como 
              um farol de  esperança. Uma nova resposta (?)  
  para um tempo novo
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chamar ou a Igreja parou de ouvir? - Perspecti-
vas sobre o declínio e o ressurgimento de candi-
datos ordenados ao ministério para a Igreja da 
Austrália.”). Na base do intercongregacionalismo 
não deve estar a questão da sobrevivência, mas a 
vitalidade da missão e o testemunho comunitário 
da unidade.
Talvez, para nos convencermos do valor da inter-
congregacionalidade, precisamos que algo extra-
ordinário aconteça em nossa consciência pessoal 
e coletiva. Algo semelhante ao que aconteceu 
com São Pedro no “êxtase” narrado nos Atos dos 
Apóstolos (10, 9-16), quando um grande pano 
cheio de novas possibilidades foi estendido dian-
te dele, e o que anteriormente era considerado 
deles “ou” nosso, sem um “e” mediador, agora é 
apresentado como uma maneira inspirada de unir 
e ajudar a crescer a jovem comunidade cristã (a 
ideia do “pano” de São Pedro, que tirei da Circular 
461 do FSC “Associados para a Missão Lassalista 
... um ato de ESPERANçA” Roma, 2010). Ao narrar 

essa experiência à sua comunidade que o ques-
tiona, Pedro comunica com alegria: “o Espírito 
me disse para ir com eles, sem hesitação”. (Atos 
11,12) Assim como a Pedro, o Espírito nos con-
vida a considerar o que no passado era “campo 
inimigo”, hoje deve ser visto como o campo onde 
o tesouro é encontrado (cf. Mt 13,44), que juntos 
podemos colocar a serviço da única missão que 
nós temos como religiosos: a construção do Reino 
de Deus.

VIVEr sOb O mEsmO TETO 
COm mEmbrOs qUE NãO sãO DA FAmÍLIA
Assim como Pedro foi convidado a romper com as 
normas tradicionais de sua cultura, os religiosos 
de hoje também são convidados a reformular os 
modos antigos de viver em comunidade, a com-
partilhar e aceitar as várias formas de expressão 
espiritual, cultural e social pertencentes a outras 
famílias religiosas.
Viver sob o mesmo teto com pessoas que não são 

7. A intercongregacio nalidade como 
              um farol de  esperança. Uma nova resposta (?)  
  para um tempo novo
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Ir. Jorge gallardo
7. A INTErCONgrEgACIONALIDADE COmO Um FArOL DE EsPErANçA

da família nunca foi fácil para ninguém. Viver em comunidade com 
eles é ainda mais exigente. Embora não “sob o mesmo teto”, mas 
“na estrada”, a comunidade dos “Doze” poderia ser nossa referên-
cia para entender os desafios de uma vida em comum: Pedro e seu 
irmão André eram pescadores pobres, que aparentemente possuíam 
apenas as redes necessárias para pescar na margem do lago; Tiago 
e João, no entanto, eram de uma classe social alta, cujo pai, Ze-
bedeu, tinha servos; Felipe falava grego e vinha de um ambiente 
liberal, refinado e cosmopolita; Pedro era um fanático e purista em 
guardar a Torá. Para esses dois, Felipe e Simão, tão diferentes um do 
outro, morar juntos deve ter sido uma tortura. Levi, um cobrador de 
impostos, passaria pelos mesmos tormentos de um relacionamento 
difícil com os outros por levar consigo o estigma de ter colaborado 
com o inimigo estrangeiro. Alguns solteiros, outros casados; alguns 
deles ricos, a maioria pobre; talvez alguns velhos, um ou outro jo-
vem, elegante e educado, pálido e ignorante; alguns pacíficos e 
acolhedores, outros difíceis ... todos, porém, seres complexos. Em 
uma palavra: simplesmente humanos. Se eles tivessem uma escolha, 
teriam escolhido formar uma comunidade uns com os outros? (Cf. 
Pagola, José Antonio; Jesus. Abordagem histórica. PPC Editorial, 
Madri 2007. Pp.241ss.) E isso, sem falar aqui da presença de mu-
lheres no grupo. Uma presença que nunca é secundária ou marginal. 
Sabemos que essas mulheres estavam próximas e seguiram Jesus até 
os últimos dias de sua vida. Seu papel, como as primeiras a receber 
a mensagem da ressurreição e a dar testemunho à comunidade cristã 
primitiva é altamente significativo.
Da mesma forma, a comunidade intercongregacional nos coloca ime-
diatamente em situações para as quais nem sempre a formação à 
vida religiosa nos preparou. Cada um de seus membros ouviu, à 
sua maneira, um chamado específico. Este segundo chamado para 
ingressar em uma comunidade intercongregacional traz consigo ex-
pectativas muito diferentes para cada um de seus membros. Como 
os discípulos de Jesus, cada um é indubitavelmente marcado por seu 
ambiente social e interesses pessoais. Mas também carregamos as 
luzes e sombras de uma formação vivida em contextos diversos e de 
uma expressão muito heterogênea dos votos, exatamente e sem nu-
ances, acreditamos nos mesmos votos que emitimos como religiosos

AmOr FrATErNO E COmPrOmIssO mIssIONárIO: 
gArANTIAs DO CArIsmA
Trazemos conosco uma maneira de ser contextualizada a partir de 
um carisma que, no primeiro contato com o intercongregacionalis-
mo, nos desafia a descobrir afinidades que promovem o encontro, 
e diferenças que o estimulam. Mas não é incomum ver que, embora 
eu encontre o que estamos procurando, discordância é o que encon-
tramos.
Porém, é no amor fraterno e no compromisso missionário que a qua-
lidade do carisma que trazemos é demonstrada. Falamos de carisma, 

Ir. robert schieler, 
superior dos 

Irmãos de la salle 
durante o Capítulo geral 

de 2017, Colômbia
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e não de seita, partido ou ideologia. O Carisma, 
com letra maiúscula, é o Evangelho que, dian-
te da ruptura e do sofrimento das pessoas para 
quem trabalhamos ou das pessoas que compõem 
a comunidade, busca imediatamente uma solução 
que demonstre a inventividade pastoral e a pai-
xão pela unidade. A pluralidade da comunidade 
se coloca a serviço dessa paixão para permanecer 
unida.
Existe o serviço apostólico missionário que nos 
foi confiado. Essa é a mais visível e, geralmen-
te, a razão pela qual a comunidade intercongre-
gacional é estabelecida. Porém, não há serviço 
verdadeiro quando se ignora pessoas que buscam 
solidariedade da parte de uma comunidade que já 
vive a solidariedade entre seus membros. Existe, 
portanto, um requisito mais sutil, mas não menos 
visível: a união na comunidade. E há também a 

demanda por uma vida estruturada e inspiradora 
de oração que nutra os vários carismas e os dire-
cione para o “Carisma”. A articulação entre essas 
peças, que podem estar desconectadas, é o que 
dá vitalidade à intercongregacionalidade.

A FOrçA qUE IDENTIFICArá 
A VIDA rELIgIOsA DO séCULO XXI
A ‘pano’, citado acima ao falar do êxtase de São 
Pedro, é tão amplo quanto misterioso, atraente e 
complexo. Em suma, desafiador! Ele está aberto 
diante de nós: é uma festa de oportunidades. Po-
rém, precisamos ter uma atitude de abertura, sem 
preconceitos, para nos aproximarmos do pano e 
compartilhar a comida que fornecerá a força vital 
que identificará a vida religiosa do século 21 e a 
transformará efetivamente em um farol que ali-
mentará nossa esperança.

Irmãos de la salle e maristas, membros da comunidade “Fratelli” de melilla, cidade autônoma espanhola no Norte da áfrica
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8. Junto aos  
    mais necessitados

Ir. Eduardo Navarro 
de la Torre
méxico Ocidental do projeto comunidade-mis-

são internacional e inter-
provincial para um trabalho 
com migrantes e refugiados 
na fronteira México-Estados 
Unidos, que finalmente ficou 
definido ser em El Paso, Te-
xas – USA. Este convite veio 
dar uma resposta a repetidos 
apelos em nível pessoal e ins-

titucional para fazer-nos presentes entre os mais necessitados e 
colaborar nas situações emergentes que vão surgindo em nossa al-
deia global. Os milhões de pessoas, em diversas áreas geográficas 
do nosso planeta, que se veem forçadas a emigrar devido, princi-

palmente, à pobreza e/ou à violência, vêm desafian-
do a consciência de nosso Instituto. Por esta 

razão, diversas ações estão sendo empre-
endidas para sermos presença, colaborar 
e dar atenção a essas pessoas.
Tratarei, aqui, de algumas das graças 
recebidas, dos desafios que me têm sido 
impostos e aprendizagens realizadas.

Depois de muitos anos 
de uma rica expe-

riência de Vida e Missão 
Maristas em diferentes ati-
vidades e níveis (profes-
sor, formador, serviço de 
animação e direção), fui 
convidado a participar

Irmãos 
Eduardo (méxico) 
Tod (UsA) 
em El Paso
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AsPECTOs qUE mAIs VALOrIzO 
NEsTE sErVIçO
A acolhida e o serviço a Cristo pobre presente nos 
mais necessitados. O Bispo costuma dizer que, 
nesta cidade, o serviço ao migrante-refugiado é 
a maneira concreta de viver o Evangelho e que, 
aqui, não se pode ser cristão sem oferecer-lhes 
acolhida, apoio e proteção. Aqui, recebemos ma-
joritariamente núcleos familiares com duas ou 
mais pessoas. Dessa forma, estamos acolhendo 
cotidianamente a Sagrada Família, fazendo com 
que não se repetida o “não havia lugar para eles 
na hospedaria”. Tornar realidade este ideal, em 
épocas onde temos recebido cerca de mil pessoas 
cada dia, tem sido um enorme desafio à criati-
vidade, generosidade e participação das diversas 
igrejas nesta cidade e de outras cidades vizinhas. 
Se este serviço se encontra no coração da vivên-
cia cristã, é também essencial para a realização 
da pessoa cristã. Essas pessoas, cuja fé é o único 
bem que possuem, nos evangelizam. Elas nos de-
safiam a desenvolver entranhas de misericórdia e 
nos assemelharmos ao Pai misericordioso. Senti-
mentos de uma alegria especial, paz, satisfação 
interior que vamos experimentado neste serviço... 
mesmo em meio a situações muito dolorosas, que 
chegam a fazer sangrar o coração.
Outro belo presente neste serviço é poder rea-
lizá-lo com “companheiros e companheiras ma-

ravilhosos”. A qualidade pessoal, a dedicação, a 
delicadeza e a compaixão, bem como o compa-
nheirismo e, às vezes, a amizade generosa de um 
exército de pessoas que participam mais ou me-
nos diretamente neste serviço, são um presente 
e um estímulo para um aprendizado renovado: 
dedicação , desinteresse e compaixão; delicados 
gestos de cuidado e carinho pelos nossos refu-
giados. Para cá convergem pessoas da cidade e 
outras que vêm de partes muito diferentes da 
União Americana: voluntários em tempo integral 
ou de algumas horas; pessoas das mais variadas 
profissões, estados civis, igrejas e confissões re-
ligiosas, preferências de gênero etc., mais e me-
nos jovens, todos unidos, irmanados em acolher 
e servir os mais necessitados.
Embora aprendida nos livros e pessoalmente 
intuída, está se tornando cada vez mais clara 
para mim a necessidade de que este compro-
misso esteja unido e seja sustentado por uma 
vida interior profunda, contemplativa e místi-
ca. Nesse caminho, ao mesmo tempo de graça 
e consentimento pessoal, também encontramos 
vários exemplos de pessoas místicas que unem 
contemplação a um generoso compromisso de 
fé e justiça, apaixonadas por Deus e por seus 
irmãos e irmãs em Cristo.
Finalmente, devo salientar que um desafio e um 
preço especial que encontrei e que tenho de pa-

Amei muito da minha estadia fora do meu país, como jovem ma-
rista. O meu trabalho com jovens e idosos ajudou-me a aprender 
muito sobre a cultura deles. Viver interculturalmente e por ve-
zes contraculturalmente faz com que nos abramos aos diferen-
tes desafios que enfrentamos nas pessoas com quem convivemos. 
Conhece-se também os pontos fortes e os pontos fracos da cul-
tura local. 
Com a globalização, o mundo marista tornou-se menor e pode 
comunicar melhor. Isto nos ajuda a estar informados, envolvidos 
e a nos sentir parte de uma família maior. Gostaria de encora-
jar todos os maristas a continuar em seus belos, mas por vezes 
difíceis, serviços pastorais para servir os jovens e as pessoas 
necessitadas, onde quer que estejam.

Ir. anDreaS kruPP, 
Alemanha / Quênia
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Ir. Eduardo Navarro de la Torre
8. JUNTO AOs mAIs NECEssITADOs

gar todos os dias é o da desinstalação. Sair para um novo país no 
qual, de alguma forma, eu também sou migrante, tentando viver 
a fraternidade com aqueles que falam um idioma diferente, cria-
dos e educados em um ambiente sociocultural muito diferente 
daquele em que eu me desenvolvi, tem exigido um esforço que 
requer novo aprendizado, mas também flexibilidade, paciência e 
compreensão de e para quem o realiza, visto que a idade não é 
mais de um jovem.
Faço votos para que todos os maristas tenham a oportunidade 
de oferecer uma pequena parte de sua vida apostólica no serviço 
direto com os mais necessitados.

•  FMS Mensagem 50
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9. Acolhendo 
            o diferente

rosa schiaffino
Provincia mediterrânea

Estamos justamente atrás. Não 
somos diretores nem roteiris-
tas, pois não podemos contro-
lar quando e o que dirão aque-
les que falam à câmera. Nós 
cuidamos da fotografia e temos 
algum controle na edição. So-
mos nós que enquadramos a 
cena, os que decidem focalizar 

esse detalhe ou aquele de tal maneira que isso ou aquilo se torne mais 
ou menos importante: um grande plano geral ou uma foto em close, 
de acordo com a circunstância. Podemos até fazer retoques nas cores 
e uma edição magnífica, podemos descartar aquela cena que foi dani-
ficada e substituí-la por outra em melhor condição que, embora esteja 
algo antiquado ou pertença às filmagens de outra sequência, se encaixa 
perfeitamente e retoma algum ritmo à montagem. Gosto também de 
pensar na vida dessa maneira, por-
que, em nosso próprio filme, 
estamos dando protago-
nismo aos outros, colo-
camos o outro em um 
local privilegiado 
em nossas vidas. 
O assunto para 
o qual eu gravo-
-vivo é outro, 

Já ouvi diversas vezes 
que somos os protago-

nistas do filme da nossa 
vida. Eu acho que é um 
pensamento equivocado. 
Se se pensar bem, no filme 
da nossa vida, não esta-
mos na frente da câmera. 
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rosa schiaffino
9. ACOLHENDO O DIFErENTE

gravando-vivendo ao outro é o modo como obtenho os quadros que 
comporão minha vida e a encherá de tantas cores, sons, risos e mú-
sicas, como personagens, paisagens, culturas e lugares interagindo 
comigo. E assim, enriquecerei meu filme-vida, torná-lo-ei mais inte-
ressante, mais divertido, mais vivo. 
Meu nome é Rosa, sou espanhola e vivi em Siracusa (Sicília, Itá-
lia) durante dois anos como parte da Comunidade Internacional La-
Valla200>. Agora estou em Cuba, na comunidade de Holguín.
Os protagonistas da sequência na qual eu estou gravado desde que 
cheguei aqui têm nomes e sobrenomes estranhos, com idades entre 
4 e 70 anos e nacionalidades muito diversas. O cenário mudou mui-
to desde que cheguei. Vivemos cenas de grande estresse: as novas 
leis e seus “ases” nas mangas, o desconhecimento dos processos, 
o fechamento de centros, a (des) espera, a maldita incerteza, uma 
pandemia global e minha “irmã dúvida” sorrindo a cada 24 fotogra-
mas. Esse turbilhão de experiências me enche de histórias superdi-
vertidas, com cortinas de estrelas entre cenas concorridas e alegres: 
como os dias de praia; acampamentos urbanos; os passeios por Orti-
gia; jantares ou almoços nos apartamentos com os meninos…. Ou-
tras de carga emocional especial, cheias de transições para o corte: 
como a realização do projeto Verso l’integrazione; a primeira pessoa 
que acompanhei para realizar procedimentos com a polícia; a trans-
ferência e visita a Boris, Sualiou e Pascal para Troina; ou a recepção 
de um novo adiamento da tão esperada audiência de qualquer de 
nossos usuários do centro.  
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Ir a Siracusa era para mim, poder mesclar duas 
coisas em uma só: o chamado para dedicar minha 
vida à Missão comunitariamente em LaValla200> 
e, por outro, poder responder como europeia ao 
que está acontecendo no continente. Eu não 
podia imaginar que isso tocaria tão forte meu 
ser, que mudaria a posição de onde eu olho, que 
mudaria o sujeito da minha causa. Essa primei-
ra experiência de missão me fez reafirmar minha 
vocação missionária e fortalecer minha fé. A vida 
comunitária também está me transformando de 
maneira inesperada. Vivo com outros três dire-
tores de fotografia com quem compartilho a mis-
são e com quem caminho intercambiando nossos 
peculiares Planos de Filmagem, uma tarefa que, 
embora às vezes pareça trazer certa lentidão às 
cenas, a enriquecem com suas diferentes visões 

e a transformam em um original filme de vários 
autor(es). Além de, certamente, enriquecer mi-
nha vida e me fazer querer melhorar. 
Todos nós temos uma missão a cumprir... melhor 
dizendo: a Missão tem todos nós para realizá-la. 
Na Espanha, na Itália, onde quer que estejamos e 
quem somos, devemos construir o melhor, devemos 
manter claros nossos objetivos, ter baterias sufi-
cientemente preparadas para permitir que outras 
pessoas se expandam, se desenvolvam ao máximo, 
contem-nos tudo o que querem contar e encontrem 
em nós memória suficiente para fazê-lo. 
No meu caso, as baterias estão carregadas e 
meus cartões ainda têm gigas de sobra à espera 
de conhecer novos cenários e entrar em contato 
com outros protagonistas.
E as suas? 

Mesmo agora, depois de 14 anos na MDA, não é fácil viver, 
sendo um Irmão, fora do seu país, principalmente porque sou 
um estrangeiro fazendo um trabalho mis-
sionário.  Eu tive problemas de visto nos 
dois primeiros destinos que me foram de-
signados até finalmente desembarcar aqui 
em Bangladesh. Os desafios são muitos. Um 
simples exemplo: acostume-se com a comi-
da apimentada típica de Bangladesh. É um 
prato saboroso sem dúvida, mas quando é 
o cardápio diário já é outra história, pelo 
menos para um filipino como eu. O que me 
mantém animado é a convicção de que me 
sinto chamado e enviado. Isso, junto com 
uma atitude positiva, me ajuda a aprofundar 
e a fortalecer meu desejo de ficar e traba-
lhar aqui. Mais do que tudo, ensina-me a 
amar este país e seu povo e a gostar deles.

Ir. george Valle, Bangladesh, das Filipinas
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10. Estruturas  a serviço da Família Global

São áreas profundamen-
te conectadas entre si e 
nosso entendimento, ava-
liação e respostas devem 
levá-lo em conta. A globa-
lização foi definida como 
uma crescente conectivi-
dade, integração e inter-
dependência global nas 
esferas econômica, social, 
tecnológica, cultural, polí-
tica, espiritual e ecológica de nossa sociedade. Como consequência, 
o mundo está mudando rapidamente: passamos de uma comunidade 
local para uma comunidade mais global. As pessoas, para além das 
fronteiras geográficas, são cada vez mais interdependentes. Como a 
pandemia de Covid-19 nos mostrou, o que acontece em uma parte 

Poderíamos pensar em 
questões globais concre-

tas como saúde, educação, fi-
nanças e meio ambiente, como 
desafios separados, inclusive 
não relacionados entre si, 
que precisam ser aborda-
dos de forma independente, 
mas na realidade não é assim. 

Ir. Ben Consigli  
Conselheiro-Geral

 Ir. Libardo Garzón 
Ecônomo-Geral
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do mundo tem um impacto profundo no resto do 
planeta. Para o bem ou para o mal, estamos ver-
dadeiramente conectados. 
No último Capítulo Geral, adotamos o termo “fa-
mília global” para descrever essa proximidade e 
inter-relação crescentes: “Para a vitalidade e via-
bilidade da missão e da vida maristas hoje, somos 
chamados a ser uma família global. A interdepen-
dência, mais que o isolamento ou a independên-
cia, deve ser
a nova normalidade para nós”. Essa interdepen-
dência ou inter-relação abre grandes oportunida-
des para o nosso Instituto, cujo mandato sempre 
foi levar o Evangelho aos lugares mais remotos do 
mundo. Como Maristas, devemos romper as fron-
teiras globais e aproveitar essas novas oportuni-
dades. 

EsTrUTUrAs TrANsPArENTEs, sImPLEs, 
EFICAzEs E FLEXÍVEIs 
“Saber interpretar os sinais dos tempos” foi um 
elemento essencial no pensamento de Marcelino 
quando fundou os “Pequenos Irmãos de Maria”. Ele 
soube ver as necessidades mais significativas de 
seu tempo e trabalhou para responder a elas. Nós 
também devemos responder. E reconhecer as várias 
realidades emergentes que afetarão o futuro de nos-
so Instituto faz parte do processo de pensamento 
estratégico que devemos realizar continuamente. O 
Capítulo Geral, com a perspicácia e a previsão deri-
vadas do pensamento estratégico, solicitou a todos 
que nos equipássemos com “estruturas transparen-
tes, simples, eficazes e flexíveis” para garantir a 
sustentabilidade duradoura de nossa vida e missão 
maristas em tempos que mudam rapidamente. 

10. Estruturas  a serviço da Família Global

Ter a rica oportunidade de viver em diferentes países, com 
seus povos, línguas, costumes, crenças, valores, diferen-
ças é um grande presente, uma Graça, uma oportunidade 
de humanização, uma grande sorte que não se pode deixar 
passar. Um menino nascido em uma família pobre nun-
ca poderia sonhar ou mesmo imaginar. Durante estes 40 
anos venho confirmando que não há nada mais bonito do 
que tentar se sentir irmão de todo ser humano com quem 
temos a oportunidade de nos encontrar.
E nessa tentativa, descobri que uma parte da Humanidade 
nos instalou em uma injustiça estrutural que condena a 
outra a viver em condições desumanas.

Ir. eSteBan ortega

Projeto Fratelli - De Ibérica
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Irs. ben Consigli e Libardo garzón
10. EsTrUTUrAs A sErVIçO DA FAmÍLIA gLObAL

Não devemos esquecer que nosso Instituto também nasceu em uma 
época de enormes mudanças e transformações. Cresceu à medida que 
se adaptava às necessidades que lhe eram apresentadas. Expandiu-
-se para os vários continentes, cruzando os oceanos. Essa expansão 
trouxe desafios únicos, no entanto, quando as pessoas estão unidas, 
compartilham valores e a mesma visão das coisas, não é necessário 
que elas se encontrem ou se organizem em um só lugar para prospe-
rar. Nos Atos dos Apóstolos, vemos que os primeiros cristãos se reu-
niram tanto no templo como na casa de outros fiéis. Nesse sentido, 
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a estrutura da Igreja primitiva era mais flexível, 
fluida e descentralizada. Uma boa maneira de des-
crever a Igreja primitiva seria como uma Igreja 
intimamente conectada, mas pouco estruturada. A 
relação geral que o modelo de estrutura da Igreja 
primitiva tem para o Instituto Marista é que as 
estruturas menos rígidas, mais ágeis e fluidas são 
mais adequadas para crescer em tempos difíceis e 
instáveis. Nós, Maristas, para sermos agentes efi-

cazes de mudança e “faróis de esperança”, deve-
mos ter um pensamento estratégico que leve em 
conta as realidades emergentes que terão um im-
pacto profundo sobre o Instituto ao longo de seu 
caminho em tempos turbulentos e em contínua 
evolução. 
Como Instituto internacional, devemos continuar 
a ir além das fronteiras locais, cruzando linhas 
geográficas, formando associações ou redes que, 

XXII Capítulo geral
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por exemplo, conectem nossa mis-
são marista na América do Norte 
e América do Sul, na Europa e na 
África, na Ásia e na Oceania. Nos-
so mandato é “esmaecer” as fron-
teiras globais e conceber nossas 
Unidades Administrativas locais 

como intrinsecamente conectadas à missão mais ampla e univer-
sal, que une os Maristas ao redor do mundo. Como vamos fazê-lo? 
A Administração Geral iniciou um processo de planejamento es-
tratégico que fomenta o estudo permanente, bem como a criação 
das redes e das estruturas civis e canônicas necessárias que nos 
permitam compartilhar nossos recursos humanos e financeiros de 
maneira coordenada e participativa e, dessa maneira, fortalecer 
nossa vida e missão maristas. Essas estruturas ajudarão a promo-
ver as “melhores práticas” e a compartilhar a inovação em nossos 
esforços educacionais e de evangelização, além de garantir a ani-
mação e gestão de nossa missão marista e de nosso apostolado, 
especialmente nas regiões do Instituto que não têm capacidade 
para fazê-lo. As implicações desse processo exigem um nível de 
discernimento comunitário e uma disponibilidade global, que per-
mitam ao Instituto “ser”, “sentir” e “agir” como uma família global 
no presente e no futuro.

10. EsTrUTUrAs A sErVIçO DA FAmÍLIA gLObAL

A Disponibilidade Global pede uma abertura total ao mun-
do marista em projetos que vão muito além da própria 

Província ou região. Essa 
abertura é o que me tem guia-
do na minha vida marista, nos 
26 anos ao Serviço da Admi-
nistração geral, desde Nairó-
bi a Manziana, passando por 
El Escorial e por Roma.

Ir. teóFIlo MInga

Comunidade de Manziana

Irs. ben Consigli e Libardo garzón



      

creado por el Departamen-
to de Colaboración para la 
Misión Internacional en 

colaboración con el Departamento de Comunicación de la Administración 
General, representa la naturaleza del Voluntariado Interprovincial Marista: 
misión y servicio, internacionalidad e interculturalidad, carisma marista y 
colaboración en la construcción de otro mundo posible.
Componen el logotipo un símbolo y un nombre. El símbolo está formado por 
la unión de cuatro elementos: 
el globo terrestre, la «M», una veleta y personas. La unión de estos elemen-
tos forma un conjunto armónico.

EL LOgOTIPO 
DEL VOLUNTArIADO 
INTErPrOVINCIAL

 – El globo representa el espacio donde se 
desarrollan la vida y la misión maristas, 
el lugar de la manifestación de Dios, y 
es una invitación a reconocernos y a vi-
vir como una familia global.

 – La letra «m» —inicial del nombre «ma-
rista»— evoca el carisma, el deseo de 
vivir sirviendo a Dios en los niños y los 
jóvenes, al estilo de María y Marcelino.

 – La veleta evoca el dinamismo, la ac-
ción y el movimiento de los volunta-
rios para favorecer la vida, la transfor-
mación social y el empoderamiento de 
niños y jóvenes.

 – Las personas de diferentes colores, 
abrazadas y formando un círculo, re-
cuerdan la internacionalidad y la vida 
intercultural de los voluntarios, que co-
laboran en la construcción de la Familia 
Carismática Global.

El nombre es «Voluntariado Marista», con el cual se reconoce a todos 
los voluntarios maristas del Instituto: hermanos, laicos, colaboradores, 
estudiantes… El estilo de la fuente utilizada (script) sugiere memoria 
histórica, distinción, actualidad, dinamismo y vitalidad.
La diversidad de colores y movimientos que reúne el logotipo representa 
la diversidad de culturas de los 5 continentes y nuestra presencia en 80 
países. Nos reconocemos como diferentes y, a la vez, identificados con 
el carisma marista y el sueño de Champagnat de educar y evangelizar a 
niños y jóvenes.
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