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Queridos maristas de Champagnat,
Nesta data em que recordamos o 196º aniversário da fundação do Instituto marista,
é grande alegria poder enviar-lhes esta carta, referente ao convite de levar a Boa-nova
do Evangelho até os confins da terra.
Não poderia haver melhor data do que 2 de janeiro para refletir sobre esse tema.
Quando se visita pela primeira vez a casa da primeira comunidade marista, em
La Valla, ou se passa uns dias em l’Hermitage, brota logo a pergunta: Como pôde
Champagnat, em meio a estes vales estreitos e isolados, ter mentalidade tão aberta a
ponto de dizer que “todas as dioceses do mundo entram em nossos planos”? Sintome profundamente interpelado pela ampla visão e audácia desse homem que, aos 27
anos, com um pouco mais do que um sonho, que lhe queimava o coração, inicia uma
família religiosa que hoje marca presença nos cinco continentes.
Durante as três semanas que durou o Sínodo dos Bispos sobre a Nova
Evangelização, eu fazia, cada dia, o mesmo percurso para chegar à aula sinodal,
passando diante da estátua de São Marcelino, que está na parte externa do transepto
esquerdo da Basílica de São Pedro, no Vaticano. Ver esse filho de Marlhes, num lugar
tão relevante, recordava-me cada dia que nossa missão somente tem sentido no
contexto da comunidade eclesial, e que somos chamados a vivê-la com um coração
sem fronteiras. De fato, vários Bispos participantes desse Sínodo, provenientes
dos lugares mais diversos do planeta, confirmaram-me essa nossa vocação à
universalidade, quando me lembravam que eles mesmos eram ex-alunos ou que
trabalhavam lado a lado conosco.
Conclamados a renovar nosso entusiasmo por uma evangelização “nova em seu
ardor, em seus métodos e em sua expressão”, deixamo-nos interpelar pela experiência
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“Recebereis a força do
Espírito Santo
que descerá sobre vós
e sereis minhas
testemunhas
em Jerusalém, em
toda a Judeia e a
Samaria,
e até os confins da
terra.“
At 1,8
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vivida por nosso Instituto, durante esses últimos anos, através do “Programa Ad
gentes”. Frequentemente, nos encontros que, tanto os membros do Conselho geral
como eu mesmo, vamos tendo em diversas partes do Instituto com Irmãos e Leigos/as,
perguntam-nos sobre esse programa, desejosos de mais informações sobre a situação
atual e futuras previsões. Esse tema vai ocupar a primeira parte desta carta: trata-se
de um programa que despertou muitas expectativas, e contou com enorme apoio em
todas as partes; por isso, é justo que demos informações mais detalhadas.
Por outra parte, o Conselho Geral atual quis situar esse programa num contexto mais
amplo do que o continente asiático; por isso, vou procurar explicar qual é a função do
novo Secretariado da Colaboração Missionária Internacional (CMI) e em que ele pode
ajudar o Instituto. Esta será a segunda parte da carta.
Finalmente, no contexto da celebração do Ano da Fé, somos convidados a perguntarnos, mais uma vez, de que modo e onde queremos compartilhar esse dom maravilhoso
da fé que recebemos, para além dos estreitos limites das fronteiras políticas,
étnicas, religiosas e culturais... Trata-se de continuar a alargar nosso coração até as
dimensões do mundo, e a comprometer-nos, de certo modo, para que nosso querido
Instituto, já próximo do bicentenário de sua fundação, seja cada dia mais plenamente
internacional e intercultural.

1. O chamado da Ásia
Em outubro de 2004, o Ir. Seán Sammon enviou a
todo o Instituto a Carta convocatória da VII Conferência
geral, anunciando que essa seria realizada em Sri Lanka,
durante o mês de setembro de 2005. Era a primeira
vez que uma reunião com essas características era
convocada na Ásia, e a escolha foi fundamentada em
boas razões.
O Ir. Seán e seu Conselho queriam propor um
ambicioso projeto de crescimento na Ásia; pensaram
que, para melhor compreensão, era muito importante
conhecer de perto a realidade. Por isso, os participantes
dessa Conferência geral (Superior geral e seu Conselho,
Provinciais e Superiores de Distrito) foram convidados
a visitar, em pequenos grupos, alguma das presenças
maristas, no continente asiático, como atividade prévia
à Conferência.
Tanto essas visitas como a estada em Sri Lanka,
durante quatro semanas, ajudaram a entender melhor
a proposta, que foi plenamente apoiada durante a
Conferência geral.

2

Carta do

Superior
Geral
Irmãos Maristas

O COMEÇO DO PROGRAMA ‘AMAG’ (ÁSIA MISSÃO AD GENTES)

Na Carta convocatória da Conferência Geral, o Ir. Seán deixou entrever algumas
das razões que estavam por trás dessa audaz aventura: em primeiro lugar, assinalava
o fato de termos sido um Instituto internacional, por mais de um século, mas de
nem sempre termos atuado como tal; em segundo lugar, sublinhava que um aspecto
fundamental de nossa vida, como é a missão Ad gentes, foi sendo descuidado,
progressivamente, nos últimos anos; e finalmente recordava que a simplicidade
de vida e o chamado a servir as pessoas pobres continuam a urgir nossa atenção,
embora tenhamos falado e escrito sobre esses temas, quase desde o encerramento do
Vaticano II.
O dia 2 de janeiro de 2006 marca o início do programa AMAG, com uma carta do Ir.
Seán, personalizada para cada Irmão do Instituto, para explicar, entre outras coisas,
por que se optou pela Ásia: porque os países não evangelizados e as Igrejas jovens
gozam da preferência do Instituto, segundo nossas Constituições (90); porque o Papa
João Paulo II lançou um apelo explícito à Igreja: “Assim como no primeiro milênio
a cruz foi plantada no solo da Europa, e no segundo, foi plantada na América e na
África, rezemos para que no terceiro milênio ocorra uma grande colheita de fé, no
vasto continente, cheio de vida, da Ásia” (Ecclesia in Asia, 1); porque a Ásia acolhe
dois terços da população mundial, aproximadamente, e nós, ao invés, tínhamos nesse
continente menos de 200 Irmãos. A ONU também identifica a Ásia como a região mais
pobre do mundo nos segmentos da juventude. Há muitos jovens ali; quase os 50% da
população da Ásia do Sul estão abaixo de 24 anos. Desses, a metade sobrevive com
menos de dois dólares USA por dia.

“Assim como no
primeiro milênio a
cruz foi plantada
no solo da Europa,
e no segundo, foi
plantada na América
e na África, rezemos
para que no terceiro
milênio ocorra uma
grande colheita de fé,
no vasto continente,
cheio de vida, da Ásia”
(Ecclesia in Asia, 1).

Quase os 50%
da população da
Ásia do Sul estão
abaixo de 24

anos.

Nessa mesma carta expõe, detalhadamente, o que se espera:

No mais profundo do novo projeto da missão Ad gentes está este sonho:
enviar 150 Irmãos – talvez mais, - ao longo dos próximos quatro anos, para
novos campos pastorais, em países da Ásia e em Províncias que, embora
reestruturadas, não alcançaram os níveis de vitalidade e de viabilidade
requeridos para assegurar seu futuro.

186 Irmãos
responderam
dizendo que
gostariam de
participar,
de uma ou
outra forma,
no programa
da Missão Ad
gentes.

Podemos qualificar de extraordinária a resposta dada pelos Irmãos à carta do Ir.
Seán. 186 Irmãos responderam dizendo que gostariam de participar, de uma ou outra
forma, no programa da Missão Ad gentes; alguns manifestavam sua disponibilidade de
forma imediata; outros davam seu nome, mas observavam que não poderiam participar
de imediato, dada a responsabilidade que tinham no momento; outros, enfim,
reconheciam que, por sua idade, “apenas” podiam rezar, como se isso fosse pouco!
A implantação do programa supôs um notável esforço, tanto organizativo como de
mobilização de todo tipo de recursos. O impulso e a coordenação da parte do Ir. Luís F.
Sobrado foram fundamentais para a boa marcha do AMAG.

EVOLUÇÃO DO AMAG

De 2006 a 2010 se organizaram, em Davao (Filipinas), um total de 7 sessões de
discernimento e de formação para candidatos à incorporação no programa. Houve um
total de 81 participantes (entre os quais 5 leigas e 2 leigos, na sessão de 2010). Nos
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dois últimos anos, a formação foi preparada de acordo com as necessidades concretas
das pessoas que aderiam ao programa, um total de 3 Irmãos e 4 leigos/as. O número
total de participantes dos processos de discernimento e de formação foi, portanto, de
88 pessoas. Destas, umas se integraram em países do AMAG, outras foram orientadas a
presenças maristas de outros continentes, e algumas decidiram retornar a seus países
de origem, seja durante o processo de discernimento, seja depois de algum tempo nas
comunidades que as acolheram.
Hoje, AMAG conta com 38 Irmãos e 5 leigos/as, presentes em 6 países do continente
asiático. Em alguns desses países temos candidatos à vida marista, e inclusive algum
já no noviciado. Como afirmei antes, alguns Irmãos, que responderam ao convite do Ir.
Seán, encontram-se, atualmente, colaborando na missão marista, em vários países não
pertencentes ao Setor AMAG.

38 Irmãos
5 leigos /as
6 países do
continente
asiático

Quando avaliamos o caminho percorrido, identificamos muitos
valores, entre os quais destaco os seguintes:
• Claro estilo de presença marista: discreta, próxima ao povo, simples,
respeitosa do contexto;
• Compromisso com as crianças e os jovens mais pobres, com presença onde
não está a Igreja;
• Grande esforço para enraizar-se nos diversos países: língua, cultura,
costumes, etc.;
• Estilo de vida simples, em harmonia com o meio social;
• Busca de uma espiritualidade inserida no contexto asiático;
• Esforço para construir comunidade, na diversidade internacional e intercultural;
• Primeiros candidatos maristas em vários países;
• Algumas comunidades com Irmãos e leigos/as maristas;
• Passos iniciais dados por alguma comunidade para tentar ser
autossuficiente.

Ao longo desses cinco anos, em que sentimos bem visivelmente a presença e
a bênção do Senhor, não faltaram provas e sofrimentos de variado tipo e origem.
Reconhecemos, outrossim, com a perspectiva que nos dá, hoje, certa distância
temporal, que cometemos alguns erros de método e de processo, a partir dos quais
queremos aprender para o futuro.
Os primeiros anos, que poderíamos qualificar como “período de constituição”, têm
sido verdadeiramente especiais para o programa AMAG, repletos de entusiasmo e de
energia, mas também de muitas dúvidas e vacilações próprias de quem está em busca.

Todo o caminho
percorrido foi
possível graças
à disponi-

bilidade

das pessoas
participantes

Creio que podemos
felicitar-nos pela
injeção de vitalidade
que o programa supôs
para o Instituto, bem
como pelos êxitos já
alcançados.

Creio que podemos felicitar-nos pela injeção de vitalidade que o programa supôs
para o Instituto, bem como pelos êxitos já alcançados.
Como é fácil de imaginar, todo o caminho percorrido foi possível graças à disponibilidade
das pessoas participantes e, ainda, graças à generosidade de quantos partilharam recursos
econômicos, provenientes em sua maioria da solidariedade interna do Instituto.
Em nome pessoal e em nome dos Irmãos do Conselho geral, quero expressar
meu agradecimento e admiração a todas as pessoas que, de maneira ou outra, se
comprometeram e continuam comprometidas com o programa tão importante do
Instituto. Tanto eu quanto os Irmãos do Conselho cremos profundamente em sua
validade e, por isso, queremos garantir sua continuidade e sua consolidação, conforme
pediu o último Capítulo geral.
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CRITÉRIOS PARA NOVAS PRESENÇAS MARISTAS
NA ÁSIA
• Possibilidade de evangelização por meio de
projetos educativos.
• Trabalho com crianças e jovens
materialmente pobres.
• Ir ali onde outros não podem ou não
queiram ir. Permanecer enquanto nossa ação
for necessária.
• Ajudar as Igrejas locais a empreender algo
que elas possam continuar.
• Estar juntos em comunidade e no apostolado.
• Tentar conseguir a sustentabilidade
econômica a longo prazo.
(2009)

RUMO À CONSOLIDAÇÃO DO PROGRAMA

Passados os momentos iniciais, cremos que se abre, agora, uma segunda etapa
para o AMAG, um “período de consolidação”. Por isso, além de manter os avanços já
conseguidos, pensamos na necessidade de dar prioridade aos
seguintes aspectos:
• Fortalecer a vida comunitária, prestando especial atenção à
interculturalidade;
• Impulsionar a vida espiritual de cada membro do AMAG, especialmente,
mediante maior proximidade com as grandes espiritualidades do
continente asiático;
• Favorecer a qualidade da pastoral vocacional e a formação inicial dos
Irmãos e Leigos/as maristas;
• Promover processos de discernimento como caminho para uma visão
comum, tanto da missão como de sua implementação concreta;
• Suscitar novas relações entre Irmãos e Leigos, solicitadas pelo XXI Capítulo
geral e reforçar a liderança do laicato local;
• Apoiar a sustentabilidade do AMAG (finanças, pessoal, inculturação, etc.)

Contamos com os membros atuais do AMAG
para esse período de consolidação, mas continua a
necessidade de novas incorporações nos próximos
anos, tanto de Irmãos quanto de leigos/as.
Recentemente, iniciamos colaborações de curta
duração (ao menos três meses) com o AMAG, como
experiência, com a finalidade de apoiar projetos
que necessitavam desse tipo de assistência. Uma
vez avaliada a experiência, veremos a conveniência
de continuar com essas colaborações no futuro.
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2. Colaboração Missionária
Internacional (CMI)
“Como Irmãos e
leigos maristas que
vivem no mundo
globalizado de hoje,
somos chamados a
cultivar um horizonte
internacional em
nossas mentes e
corações”.

“Como Irmãos e leigos maristas que vivem no mundo globalizado de hoje, somos
chamados a cultivar um horizonte internacional em nossas mentes e corações”.
Assim expressaram-se os membros de nosso último Capítulo Geral, fazendo eco às
magníficas palavras de nosso fundador: “Todas as dioceses do mundo entram em
nossas perspectivas”.
Creio que um dos progressos indiscutíveis entre nós, em parte, graças à
reestruturação das Unidades administrativas, foi o de maior consciência da
internacionalidade do Instituto. Certamente, é algo que vai entrando pouco a pouco
“em nossas mentes e corações”, como pediu o Capítulo. Mas, provavelmente, teremos
que buscar os meios para continuar a dar passos significativos neste campo.

Recordemos algumas das propostas de ação do XXI Capítulo geral:
• Formar comunidades internacionais e interprovinciais, abertas aos Irmãos e
leigos maristas, para atender a novos campos de missão de fronteira.
• Dar maior impulso à Missão Ad Gentes na Ásia, e estendê-la a outras áreas para
as quais o discernimento nos fizer ver a necessidade.
• Organizar um serviço de voluntariado marista de apoio à nossa missão, cujos
membros se ofereçam para trabalhar em nossos campos de apostolado que o
necessitem, e estejam dispostos a mobilizar-se em situações de emergência.

Com a finalidade de dar resposta institucional a esses desafios apresentados por
nosso Capítulo, o Conselho Geral decidiu criar um novo Secretariado na Administração
geral, chamado de “Colaboração Missionária Internacional” (CMI), que procura promover
uma consciência missionária que supere os limites geográficos de nossos países e
Unidades administrativas, e facilite a mobilidade de pessoas a serviço da missão.
O Diretor do Secretariado, o Ir. Chris Wills, que assumiu esse serviço em janeiro de
2012, está tentando configurar, pouco a pouco, o Secretariado, o qual, em sintonia
com o “Plano de animação e governo da Administração geral” terá as seguintes
características:

• Uma proposta de gestão cooperativa, com espírito de diálogo fraterno, tanto com as Unidades
administrativas como com os outros quatro Secretariados e o Conselho geral, de acordo com
sistemas com melhores práticas profissionais;
• A compreensão de que nosso compromisso internacional é uma estratégia institucional que
responde ao chamado do Capítulo geral;
• A valorização de acordos de colaboração com organismos maristas ou outros, que já trabalham
na colaboração missionária internacional;
• O reconhecimento dos papéis, direitos e responsabilidades de todos os implicados nos
diversos níveis: pessoal, Unidades administrativas, Instituto, bem como a disponibilidade para
colaborar na formação e no acompanhamento;
• O favorecimento de uma cultura de missão internacional em todos os programas de formação
marista e a promoção de experiências internacionais na formação inicial dos Irmãos;
• A colaboração no acompanhamento de leigos e Irmãos maristas que se ofereçam como
voluntários para a missão internacional.
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Este Secretariado inclui o programa AMAG, mas não se limita a ele. Sabemos que
há muitas outras regiões do mundo com situações que reclamam especial atenção e
merecem, por isso, o apoio internacional.
Nossa ideia é de que esse Secretariado possa acompanhar os diferentes tipos de
colaboração missionária que até agora ocorrem entre nós, seja sob a dependência da
Administração geral, seja facilitando acordos entre Províncias.

3. Convidados a discernir
A Mensagem do Sínodo dos Bispos sobre a Nova Evangelização começa com uma
bela imagem evangélica: o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Todos nós
estamos ali representados, porque “não há homem ou mulher que em sua vida,
como a mulher de Samaria, não se encontre junto a um poço com a vasilha vazia, na
esperança de saciar o desejo mais profundo do coração, desejo único capaz de dar
significado pleno à existência”.
Parece-me uma excelente declaração de princípios a respeito da evangelização:
trata-se de dar a palavra a Jesus e não de fazer autopropaganda; favorecer um diálogo
sincero, acolhedor, sem acusações nem preconceitos; reconhecer que todos nós
estamos em busca de um sentido profundo para nossas vidas, juntamente com as
pessoas de boa vontade, e que, portanto, todos podemos aprender de todos...
“Nossa primeira tarefa, ao aproximar-nos de outro povo, outra cultura, outra religião,
é a de tirar-nos os sapatos, já que o lugar, do qual nos aproximamos, é sagrado. Caso
contrário, podemos estar pisando os sonhos de outros. Mais grave ainda, poderíamos
esquecer que Deus estava ali, antes de nossa chegada” (Max Warren). Com grande
humildade, sentimo-nos privilegiados, ao reconhecer-nos herdeiros e continuadores
de apóstolos e mártires, onde quer que exerçamos nossa missão:

Conduzir os homens e as mulheres de nosso tempo até Jesus, ao encontro
com Ele, é uma urgência que aparece em todas as regiões, tanto nas de
antiga quanto nas de recente evangelização... Não se trata de começar tudo
de novo, mas – com o ânimo apostólico de Paulo, que afirma: “Ai de mim se
não anunciar o Evangelho!” (1 Cor 9,16) – de incluir-nos no longo caminho
da proclamação do Evangelho que, desde os primeiros séculos da era cristã
até agora, percorreu a história e edificou comunidades de crentes por toda a
terra. Por pequenas ou grandes que sejam, essas são fruto da entrega de tantos
missionários e de não poucos mártires, de gerações de testemunhas de Jesus,
das quais conservamos a memória agradecida. (Mensagem final do Sínodo dos
Bispos ao Povo de Deus sobre a Nova Evangelização, 2).

O Ir. Seán dirigiu duas cartas a todos os Irmãos do Instituto, em momentos distintos,
convidando-os a discernir, diante de Deus, se sentiam o chamado a deixar o próprio
país de origem para incorporar-se numa comunidade internacional, em outro lugar do
mundo.
Hoje, renovo esse convite, mas dirigido a todos os maristas de Champagnat. Se
sentes o chamado a entregar alguns anos de tua vida ao serviço da missão marista,
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além das fronteiras de tua Província ou de teu país, animo-te a dar um passo adiante
e manifestar tua disponibilidade, seja para um longo período de tempo, seja para
presenças mais breves (mínimo de três meses). Podes fazê-lo falando ou escrevendo a
teu Ir. Provincial, o qual indicará como podes proceder.
Cada Província contará com uma pessoa que coordenará, em nível provincial, o
voluntariado para a missão marista. Essa pessoa é aquela que, normalmente, facilitará
os passos sucessivos a serem dados, de acordo com o tipo de colaboração.

Podes fazêlo falando ou
escrevendo a
teu Ir. Provincial,

o qual
indicará
como podes
proceder.

4. Elogio à itinerância: partir
depressa para uma nova terra
“Sentimo-nos
impulsionados por
Deus a partir para
uma nova terra,
que favoreça o
nascimento de nova
época para o carisma
marista”

“Com Maria, ide depressa para uma nova terra!”. Os membros do XXI Capítulo geral
expressaram com esta frase tão gráfica o urgente convite que sentiram de pôr-se a
caminho. E explicaram-no assim: “Sentimo-nos impulsionados por Deus a partir para
uma nova terra, que favoreça o nascimento de nova época para o carisma marista”.
Nestes três anos e pouco, após o término do Capítulo geral, muitas pessoas se
perguntaram o que significava para elas esse “sair para uma nova terra”, qualificado
pelo mesmo Capítulo como “nova terra de autêntica renovação do Instituto”. As
respostas não foram iguais em toda parte, mas todos nós temos sentido que, para
realizar esse deslocamento, era preciso pagar um preço:

“Isso exige que estejamos dispostos a mover-nos, a desprendernos, a comprometer-nos num itinerário de conversão, tanto pessoal
como institucional, nos próximos oito anos”.
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O primeiro nome dos cristãos, nos Atos dos Apóstolos (cf. 24, 14) foi “os do
caminho”: aqueles que não estão parados, que têm uma meta, que sabem aonde ir. A
Igreja, como a vida, é fiel a si mesma quando evolui e muda, não quando defende o
que adquiriu. Como dizia o grande poeta italiano Eugênio Montale: “Toda imagem traz
escrito: mais além”.
Duas viagens caracterizam os relatos que estão na origem das culturas ocidental
e bíblica: a de Ulisses e a de Abraão. Para Ulisses, a viagem é um retorno à casa,
enquanto Abraão parte para não voltar. O símbolo da viagem de Ulisses é o círculo
completo. No caso de Abraão, trata-se do percurso de uma flecha. Para Ulisses, a
viagem é ida à memória, para trás; para Abraão, uma viagem para o futuro e o novo,
que entusiasma, mas que dá medo por causa da incerteza.

Não nos move a
nostalgia do que
abandonamos,
mas a esperança,
baseada na
convicção de que
o caminho vale a
pena

Imagino o caminho de nosso Instituto mais próximo ao de Abraão do que ao de
Ulisses; não nos move a nostalgia do que abandonamos, mas a esperança, baseada na
convicção de que o caminho vale a pena. A miúde, cansados do caminho ou seduzidos
pela beleza ou pela comodidade de algum lugar, temos desejado instalar-nos e lançar
raízes, mas continuamos sentindo como próprio o chamado dirigido a Abraão: “Sai de
tua terra!”
Esse convite, que nos desagrada porque sacode a comodidade, às vezes se
apresenta sob a forma de reestruturação de Províncias, ou de nova iniciativa, como
foi o programa AMAG, há alguns anos, ou talvez escondida atrás das circunstâncias
da história, como a promulgação das leis laicistas da França, em 1903... Em todo
caso, resulta maravilhoso que todos esses chamados encontraram sempre corações
generosos, dispostos a responder e ir “mais longe”. E estou certo de que continuará
sendo assim também agora e no futuro.

Não procuramos heróis que realizem gestos espetaculares, mas pessoas simples,
normais, que sejam capazes de perguntar-se, honestamente, o que significa para
elas “partir depressa para uma nova terra, com Maria”, e, em seguida, dar o primeiro
passo para responder: “O rio começa com a primeira gota de água; o amor, com o
primeiro olhar; a noite, com a primeira estrela; a primavera, com a primeira flor” (Primo
Mazzolari).
O horizonte da celebração dos 200 anos do Instituto nos estimula a abraçar nossa
vocação itinerante, nas pegadas de Maria.
A Igreja de rosto mariano, que desejamos construir, é aquela que segue Maria e,
depressa, põe-se a caminho. Uma Igreja descalça que, como Maria, tem seus pés
empoeirados.
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“O rio começa com
a primeira gota de
água; o amor, com
o primeiro olhar; a
noite, com a primeira
estrela; a primavera,
com a primeira flor”
(Primo Mazzolari)

