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Queridos Maristas de Champagnat,
No dia 28 de outubro de 2014 iniciamos em todo o mundo a preparação para a
celebração do bicentenário marista. Naquela ocasião escrevi uma carta intitulada
O futuro tem um coração de tenda, oferecendo uma reflexão sobre o tema global do
bicentenário: Um novo começo.
Prometia nessa carta que escreveria outras três, uma para cada ano de preparação,
seguindo, sucessivamente, o tema proposto como motivação: Montagne, Fourvière,
La Valla. Esta carta, publicada durante o ano Montagne, tem como objetivo partilhar
com vocês algumas reflexões sobre a missão que nos foi confiada pela Igreja e
herdamos, como dom precioso, das mãos do Pe. Champagnat e de milhares de
maristas que nos precederam.
Enquanto escrevo esta carta, estamos celebrando dois anos do início do
pontificado do Papa Francisco que, em um período de tempo muito breve, soube
conquistar o carinho e a confiança de pessoas crentes e não crentes em todo o
mundo. Em novembro de 2013, como fruto do Sínodo sobre a nova evangelização,
publicou uma exortação apostólica sobre o anúncio do Evangelho no mundo atual.
Seguindo o costume, foram tomadas as primeiras palavras latinas da exortação para
dar-lhe o título: Evangelii gaudium (a alegria do evangelho).
Desde o princípio desse texto, o Papa deixou claro que seu conteúdo tinha um
sentido programático e provocariam consequências importantes. E fazia um convite
explícito:
Espero que todas as comunidades se esforcem por empregar os meios
necessários para avançar no caminho de uma conversão pastoral e
missionária, que não pode deixar as coisas como estão. Neste momento,
não nos serve uma “simples administração”. Constituamo-nos em “estado
permanente de missão” em todas as regiões da terra (EG 25).

Não podia haver melhor momento para refletir sobre esse convite do Papa do
que a celebração de nosso ano Montagne. Por isso farei minha reflexão a partir da
exortação Evangelii gaudium, que recomendo a todos os evangelizadores maristas
como livro de cabeceira. Será nosso grão de areia para a renovação da Igreja que o
Papa propôs.
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Devemos reencontrar
o sabor novo das
coisas essenciais,
das verdades que
já não conseguimos
encontrar
porque estão tão
perto de nós
que quase parecem
invisíveis.
Luigi Ciotti
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Veja, Francisco, e observe minha igreja em ruínas. Esse foi o apelo que mobilizou
Francisco de Assis no final do século XII e este parece ser também o que quer
realizar o Papa atual, o Francisco do século XXI. De fato, ao longo de Evangelii
gaudium, ele usa sete vezes a palavra reforma e dez vezes a palavra renovação.
Renovar a Igreja. Essa foi também a visão que inflamou o coração dos doze
sacerdotes que, em 1816, subiram para fazer sua promessa aos pés da Virgem negra
de Fourvière, dando assim origem à Sociedade de Maria. Renovar a igreja, dandolhe um rosto mariano, faz parte de nosso DNA como Maristas. Com entusiasmo, com
profunda alegria, queremos unir-nos ao Papa Francisco em sua reforma da Igreja.

Renovar a igreja,
dando-lhe um rosto
mariano, faz parte
de nosso DNA como
Maristas. Com
entusiasmo, com
profunda alegria,
queremos unir-nos ao
Papa Francisco em sua
reforma da Igreja.

A missão como dança divina
O que queremos dizer quando falamos de missão? Referimo-nos a todos ou
apenas a alguns de nós? Estas perguntas, e talvez muitas outras, estão na mente
de alguns, porque usamos a mesma palavra com sentidos diversos. Por exemplo,
há muita gente que ainda hoje fala de missionários ou missionárias, referindo-se a
quem deixou seus países de origem para ir evangelizar em outra nação, reduzindo
assim a missão a um limitado grupo de pessoas. Em outros contextos, parece ter um
sentido mais amplo, pois até no mundo empresarial se fala de missão quando, em
seus planos estratégicos, refere-se à sua tarefa principal.
Aqui falamos de missão em sentido teológico e, portanto, em estreita relação com
a imagem que temos de Deus. Por isso vamos começar nos deixando questionar pela
imagem do Deus de Jesus, tal como a entendemos hoje.
O Pe. Steve Bevans SVD disse que o Deus revelado por Jesus de Nazaré pode
ser melhor descrito como verbo do que como substantivo. Isso significa que não
imaginamos Deus como uma forma estática de pessoa – um pouco como nós, porém
mais sábio e poderoso – que está lá fora ou lá em cima, mas como um Movimento,
um Abraço, um Fluxo – mais pessoal do que podemos imaginar – que está sempre e
em todas as partes presente na criação.

No mais profundo
de seu ser, Deus
é trindade,
isto é, relação,
comunhão.

Matilde de Magdeburgo, uma mística medieval, fala de Divindade inquieta,
e também de um fluxo superabundante... que nunca se detém e sempre flui sem
esforço e sem fim. Deus não é estático, nem mesmo em seu próprio interior. No mais
profundo de seu ser, Deus é trindade, isto é, relação, comunhão.
Há um ano tive a alegria de visitar a pequena ilha de Iona, a oeste da Escócia, onde
no final do século VI São Columbano fundou um mosteiro que se converteu em
uma espécie de escola de missionários que expandiram o cristianismo pela Escócia.
A vida monástica permaneceu nessa ilha durante mil anos até a época da reforma
escocesa e, após mais de quatro séculos de abandono, hoje abriga uma comunidade
cristã ecumênica. Pois bem, nessa ilha podem ser apreciadas ainda hoje algumas
cruzes celtas que representam o nó trinitário celta.
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Os cristãos celtas adotaram um símbolo já existente
e acrescentaram um círculo para expressar a realidade
para a qual as palavras são insuficientes. Como se
pode apreciar, é um modo maravilhoso de representar
o Deus trindade, o Deus que é relação e comunhão de
maneira permanente e dinâmica.
Outra formosa imagem parecida com essa, porém
não tirada da tradição celta, mas da biologia, é a tríplice
hélice, utilizada pela teóloga Elizabeth Johnson. Como
sabemos, em cada célula de todo ser vivo encontra-se
a hélice dupla do DNA que contém toda a informação
genética. Os fios da hélice dupla não se originam
uns dos outros, mas estão simplesmente juntos, não
estaticamente, mas movendo-se em uma dança de
separação e recombinação, que cria novas pessoas...
A imagem da tríplice hélice – tríplice pela Trindade –
intensifica esse movimento gerador de vida.
Deus aparece, portanto, como a tríplice hélice da
vida, retorcendo-se e girando, dançando em uma rede
tríplice de relações no mais íntimo de cada ser vivo e
no mais profundo do mundo.
Deus da evolução, coração do mundo, motor da
evolução, essência de toda energia, foco de energia
última e universal... Estas são algumas das invocações
escritas em uma gravura do Coração de Jesus
encontrada sobre a escrivaninha do Pe. Teilhard de
Chardin SJ quando faleceu.

É como se Deus fosse uma dança de vida, amor
e energia que se move pelo mundo, convidando a
participar dela. E quantos mais se unirem à dança, mais
pessoas se sentirão atraídas por ela.
Isso me recorda a ciranda, uma dança do nordeste
brasileiro, que se caracteriza pela formação de uma
grande roda onde os integrantes dançam ao som de
um ritmo lento e repetitivo. Embora um pequeno grupo
comece bailando, podem ir se integrando todas as
pessoas que desejarem, sem limite.

Krzysztof Kieślowski, diretor e roteirista de cinema,
produziu dez curtas-metragens sob o título global
O decálogo. No primeiro, dedicado ao primeiro
mandamento, encontramos uma maravilhosa e terna
cena sobre quem é Deus.
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O protagonista é um menino, Pavel. Seu pai, engenheiro de informática, nunca
havia falado de Deus para ele. Um dia, o menino, dirigindo-se à sua tia, pergunta:

Acreditas em Deus?
Sim, respondeu ela.
E quem é Deus?
A tia, então, se aproxima dele e o abraça fortemente. E depois de um
momento de silêncio ela pergunta:
O que estás sentindo?
Eu te amo, responde o menino.
Exato, Pavel. Este é Deus.

Sim, assim é Deus: amor que se difunde, que livremente cria, redime, cura, desafia
a criação. Um movimento que é um fluir transbordante de vida e de amor que não
se pode deter. O amor é expansivo por natureza e Deus é amor.

No Apocalipse, Jesus disse que está à porta e chama. Evidentemente o
texto se refere a quem bate à porta do lado de fora para entrar... Penso,
porém, nas vezes em que Jesus bate à porta de dentro para que o
deixemos sair. A Igreja autorreferente pretende ter Cristo dentro de si
e não o deixa sair.

Assim falou o Cardeal Bergoglio em uma das sessões com os Cardeais pouco
antes de o elegerem Papa. E prosseguiu: Quando a Igreja não sai de si mesma para
evangelizar, torna-se autorreferente e então adoece.

A missão
precede a
Igreja. A
missão é de

Deus.

Outra forma de expressar tudo isso é dizer que Deus é missão. Não que Deus
tenha uma missão, mas que é missão. E por isso não dizemos que a Igreja ou o
Instituto marista tenha uma missão, mas que a missão tem uma Igreja, que a missão
tem o Instituto marista, que a missão tem a mim e a você. A Igreja é autenticamente
ela mesma quando se dá conta de que sua missão é a missão de Deus: andar pelo
mundo sendo salvação, cura, presença estimulante de Deus.
A missão precede a Igreja. A missão é de Deus: dentro e fora do mundo por meio
do Espírito. Deus que, na pessoa de Jesus, ensina, cura, inclui, sofre. E se expande
hoje por meio dos homens e das mulheres a quem Deus convida para partilhar a
missão. Pela Igreja, chamada a ser servidora da missão de Deus no mundo. Essa é
sua razão. Por isso, quando a Igreja não sai de si mesma para evangelizar torna-se
autorreferente e então adoece.
Você quer dançar? Quer entrar nessa imensa ciranda divina que se estende e
cresce por atração em todas as partes do mundo?
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Se estivéssemos contentes de ti, Senhor,
não conseguiríamos resistir
a essa necessidade de dançar
que inunda o mundo, e descobriríamos
que dança é essa que gostas de nos fazer dançar,
seguindo os passos de tua Providência.
Para ser bom dançarino contigo e com outros
não é preciso saber onde é o baile.
É preciso ir em frente,
estar alegre,
ser ligeiro
e, sobretudo, não se mostrar rígido,
nem pedir explicações
dos passos que gostas de dar.
É preciso ser como um prolongamento
ágil e vivo de ti mesmo
e receber de ti a transmissão do ritmo da orquestra.
Não se deve querer avançar a qualquer custo,
mas aceitar dar a volta, ir de lado,
saber se deter e deslizar em vez de caminhar.
Senhor, vem nos convidar.
Faz-nos viver nossa vida,
não como um jogo de xadrez em que tudo se calcula,
não como uma competição em que tudo é difícil,
não como um teorema quebra-cabeça,
mas como uma festa sem fim
onde se renova o encontro contigo
como um baile,
como uma dança
entre os braços de tua Graça,
com a música universal do amor.

Senhor, vem nos convidar.

Madeleine Delbrel
Seleção de Le bal de l’obéissance

Sentimos o desafio de descobrir e transmitir a “mística” de viver juntos,
misturar-nos, encontrar-nos, dar o braço, apoiar-nos, participar nesta maré
um pouco caótica que pode transformar-se numa verdadeira experiência
de fraternidade, numa caravana solidária, numa peregrinação sagrada.
Assim, as maiores possibilidades de comunicação traduzir-se-ão em novas
oportunidades de encontro e solidariedade entre todos. Como seria bom,
salutar, libertador, esperançoso, se pudéssemos trilhar este caminho! Sair de
si mesmo para se unir aos outros faz bem. Fechar-se em si mesmo é provar
o veneno amargo da imanência, e a humanidade perderá com cada opção
egoísta que fizermos (Evangelii Gaudium, 87).
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Maristas em diálogo profético
São Gregório de Nissa (século IV) dizia que a comunhão total à qual Deus chama
os seres humanos para participar é a mesma comunhão que Deus vive em seu
interior. Como dissemos antes, Deus é comunhão e quer ser tudo em todos (1 Cor 15,
28). A própria natureza de Deus é, portanto, a de ser em diálogo.
E se consideramos a missão como diálogo, estamos então muito longe
de imaginar a missão como conquista do mundo para Cristo e as pessoas
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 evangelizados por quem somos chamados a evangelizar.
Disse o teólogo coreano Hyun Younghak: Não creio em um Deus inválido que foi
trazido nas costas por algum missionário. Deus já estava presente e ativo na história
muito antes de os missionários chegarem.

E se consideramos
a missão como
diálogo, estamos
então muito longe
de imaginar a missão
como conquista
do mundo para
Cristo e as pessoas
comprometidas com a
missão como fuzileiros
navais da Igreja.

O Papa, em sua Exortação Apostólica, dedica todo um trecho ao diálogo como
contribuição à paz (238 a 258). No entanto, talvez seus gestos tenham falado ainda
mais forte do que suas palavras.
Foi uma decisão muito significativa por parte do Papa, por exemplo, conceder a
primeira entrevista de seu pontificado a alguém que se declara não crente, como
Eugenio Scalfari, diretor do diário abertamente anticlerical La Repubblica. Ali se
iniciou um diálogo autêntico que se manteve em sucessivas entrevistas.

Essa atitude de diálogo impressionou tanto o famoso filósofo Zygmunt Bauman
que publicou um artigo intitulado Quando o Papa ama o diálogo verdadeiro mais do
que a verdade. Nesse artigo afirmava:
O Papa Francisco não apenas prega a necessidade de diálogo, mas o coloca
em prática. Um diálogo autêntico, entre pessoas com pontos de vista
explicitamente diferentes, que se comunicam para se comprender... Para o futuro
da humanidade, em um mundo irreversivelmente multicultural e multicêntrico,
a aceitação do diálogo é uma questão de vida ou morte.

Cada vez que nos encontramos com um ser humano no amor, ficamos capazes de
descobrir algo novo de Deus (EG 272). Por isso o Papa promove tanto a cultura do
encontro em um contexto que promove a cultura do desencontro, da fragmentação,
do descarte. Durante a celebração da vigília de Pentecostes de 2013 ele dizia:
Precisamos ir ao encontro dos outros e criar com nossa fé uma cultura do encontro,
uma cultura da amizade, uma cultura em que nos encontramos com irmãos, onde
podemos falar com aqueles que não pensam como nós, com os que têm outra fé...
Todos têm algo em comum conosco: são imagens de Deus, filhos de Deus. Ir ao
encontro de todos, sem negociar nossa pertença. E outro ponto importante: com os
pobres. Se sairmos de nós mesmos nos encontraremos com a pobreza.
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Em vários lugares do mundo encontrei excelentes
iniciativas que nos colocam em contato com jovens
de diversas procedências sociais, construindo pontes
entre eles e favorecendo essa cultura do encontro.
O mesmo se pode dizer de muitos maristas que se
deixam interpelar por realidades que às vezes ficam
muito distantes de sua vida cotidiana, de tal maneira
que ela começa a se complicar maravilhosamente,
como disse o Papa:

Às vezes sentimos a tentação de ser cristãos, mantendo uma prudente distância
das chagas do Senhor. Mas Jesus quer que toquemos a miséria humana, que
toquemos a carne sofredora dos outros. Espera que renunciemos a procurar
aqueles abrigos pessoais ou comunitários que permitem manter-nos à
distância do nó do drama humano, a fim de aceitarmos verdadeiramente entrar
em contato com a vida concreta dos outros e conhecermos a força da ternura.
Quando o fazemos, a vida complica-se sempre maravilhosamente e vivemos a
intensa experiência de ser povo, a experiência de pertencer a um povo (EG 270).

Os participantes do XXI Capítulo Geral entenderam a importância do diálogo para
todos os maristas e adotaram um tipo de metodologia que o favoreceu ao máximo.
As mesas redondas passaram a ser um dos símbolos desse Capítulo que depois foi
se propagando entre nós, embora, evidentemente, é preciso muito mais do que uma
mesa redonda para assegurar um diálogo de qualidade!
Creio que intuição do Capítulo Geral foi muito acertada: temos muita necessidade
de diálogo. Com demasiada facilidade temos cedido à tentação de nos classificar
em bandos e elevar muros de separação e isolamento. Às vezes por não
compartilharmos o estilo da formação inicial; outras porque assumimos diferente
visão social ou política; outras por não aceitar os diversos estilos de compromisso
apostólico ou de inserção comunitária; outras ainda por nossa dificuldade de
conviver com a diversidade cultural ou linguística, etc. Como poderemos viver a
missão como diálogo se não somos capazes de vivê-lo entre nós?
O diálogo é uma
arte e necessita
aprendizagem,
esforço, constância,
paciência. Precisamos
de nos exercitar na
arte de escutar, que é
mais do que ouvir.

Felizmente, posso dizer também que conheci exemplos maravilhosos de
superação de conflitos (que sempre existirão enquanto houver seres humanos)
pelo diálogo aberto, transparente e honesto. O diálogo é uma arte e necessita
aprendizagem, esforço, constância, paciência. Precisamos de nos exercitar na arte de
escutar, que é mais do que ouvir. Escutar, na comunicação com o outro, é a capacidade
do coração que torna possível a proximidade, sem a qual não existe um verdadeiro
encontro espiritual. Escutar ajuda-nos a individualizar o gesto e a palavra oportunos
que nos desinstalam da cômoda condição de espectadores (171).
O diálogo entre nós e com qualquer pessoa é uma ação profética em um contexto
de violência e desencontro. Por isso falamos de diálogo profético.
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Mas também porque queremos diálogo e profecia sempre juntos, uma vez que
eles se complementam. No ano 2000, durante o Capítulo Geral da Sociedade do
Verbo Divino (SVD), os capitulares provenientes da Ásia insistiam, dado o seu
contexto, que deveria se entender a missão como diálogo; os que provinham
da América Latina, por sua vez, também tinham em conta o próprio contexto
e a entendiam como profecia. Ao final, justamente por meio do diálogo, todos
compreenderam que ambos os aspectos eram importantes e se complementavam, e
assim adotaram a expressão diálogo profético. Com efeito, há momentos em que o
diálogo não basta, e se torna necessária também a denúncia e o desafio proféticos.
O que o missiologista sul-africano David Bosch chamava de humildade audaz.
Zygmunt Bauman, e com ele muitas outras pessoas de boa vontade, vislumbram
a comunidade eclesial a partir de fora, e não só admiram o caráter profético de um
diálogo verdadeiro, mas o reconhecem como um ponto comum de encontro. Sim:
para o futuro da humanidade... a aceitação do diálogo é uma questão de vida ou
morte.

Os muros que nos dividem só podem ser superados se estivermos prontos a
ouvir e a aprender uns dos outros. Precisamos harmonizar as diferenças por
meio de formas de diálogo que nos permitam crescer na compreensão e no
respeito. A cultura do encontro requer que estejamos dispostos não apenas a
dar, mas também receber dos outros… Dialogar significa estar convencido de
que o outro tem algo de bom para dizer, dar espaço ao seu ponto de vista, às
suas propostas. Dialogar não significa renunciar às próprias ideias e tradições,
mas à pretensão de que sejam únicas e absolutas.
Papa Francisco. Mensagem para a Jornada Mundial das
Comunicações Sociais, 2014

Maristas, cúmplices do Espírito
Temos destacado de várias maneiras que a missão não é uma realidade periférica,
mas nuclear, que define o ser mesmo da Igreja. Trata-se da missão de Deus, da
missão do Espírito a partir da qual a Igreja e também a comunidade marista se
configuram e atuam.
Novos modelos de

animação,
governança
e gestão.

Nesse contexto é preciso situar o projeto que chamamos de Novos modelos
de animação, governança e gestão, cuja segunda, de três fases, será concluída no
próximo mês de julho. É a missão que configura o Instituto marista e não o contrário.
Assim vem ocorrendo ao longo de nossa história, atentos aos sinais dos tempos e
das necessidades das crianças e dos jovens.
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Hoje a missão marista é realizada de modo muito diverso do que nos tempos
de Champagnat ou nos anos 1950. Por isso estamos nos perguntando que tipo de
estruturas de animação, governança e gestão e que novas práticas devemos adotar
neste momento histórico para que a missão marista possa se desenvolver e expandir
com fidelidade ao Espírito de Deus para servir da melhor maneira possível às
crianças e aos jovens de hoje.
Ao ser cúmplices do Espírito, segundo a feliz expressão cunhada pelo teólogo
García Paredes, não deveríamos pensar que tudo depende de nós. O ativismo pode
se desconectar do Espírito e nos fazer cair no que o Papa denomina mundanidade
espiritual (EG 93-97).

Estamos nos
perguntando que
tipo de estruturas
de animação,
governança e gestão
e que novas práticas
devemos adotar neste
momento histórico.

Depois de fazer o que corresponde a nós, deveríamos reduzir nossa ansiedade,
pois, afinal de contas, a obra é de Deus. Assim nos ensina o Pe. Champagnat, que
gostava do salmo 127: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a
edificam. E repetia também com frequência dirigindo-se a Maria: Esta obra é tua,
porque tu nos reuniste, porém se não continuares nos ajudando, nós nos apagaremos
como uma lâmpada sem óleo. E não será nossa obra que há de morrer, mas a tua.
Contamos com tua ajuda e com ela seguiremos em frente.
Esta atitude de confiança está muito bem descrita em um texto atribuído a Mons.
Romero:
Não podemos fazer tudo e, ao nos dar conta disso,
sentimos uma certa libertação.
Ela nos capacita a fazer algo e a fazê-lo muito bem.
Pode ser incompleto, mas é um princípio,
um passo no caminho,
uma ocasião para que entre a graça do Senhor e faça o resto.
É possível que não vejamos os resultados finais,
mas essa é a diferença entre o mestre de obra e o pedreiro.
Somos pedreiros, não mestres de obra; ministros, não o Messias.
Somos profetas de um futuro que não é nosso.

De Maria aprendemos
que a evangelização
não será fruto
de nosso esforço
voluntarista, mas
de nossa abertura e
docilidade ao Espírito
de Deus.

Maria, modelo de cumplicidade com o Espírito, ensina-nos a abrir completamente
à sua ação e a nos deixar transfigurar por ele. De Maria aprendemos que a
evangelização não será fruto de nosso esforço voluntarista, mas de nossa abertura e
docilidade ao Espírito de Deus.
A pergunta que nos será feita ao final da vida será simples. Não “quem você foi?”,
mas “o que você deixou passar?”. Estas palavras de Christiane Singer, escritora muito
interessada em temas de espiritualidade, nos recordan que evangelizar tem mais a
ver com uma atitude de abandono e transparência do que com grandes montagens
ou muitas atividades desconectadas do próprio centro.
A experiência pessoal desta escritora nos mostra isso de maneira eloquente. Em
setembro de 2006 seu médico diagnosticou câncer e anunciou que lhe restavam
seis meses de vida. A partir desse momento, Christiane começou a escrever um
diário sobre o que viveria ao longo desses meses e que foi publicado depois de sua
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morte (abril de 2007), sob o título Últimos fragmentos
de uma longa viagem (Derniers fragments d’un long
voyage). Nesse diário está registrada uma conversa
mantida no final do mês de janeiro de 2007 com
um dos médicos que a atendiam. Ele lhe disse: Meus
colegas e eu nos perguntamos sobre o enigma que você
representa. Vendo sua maneira de viver a doença, ou
simplesmente pela maneira como você vive, estamos
descobrindo outra maneira de se relacionar com a
doença e com a vida: isso nos inquieta profundamente.
A Igreja não cresce por proselitismo, mas “por
atração”, afirmava o Papa Bento XVI.

Consequentemente, um evangelizador não deveria ter constantemente uma cara de
funeral. Recuperemos e aumentemos o fervor de espírito, a suave e reconfortante
alegria de evangelizar, mesmo quando for preciso semear com lágrimas! (...) E que
o mundo do nosso tempo, que procura ora na angústia ora com esperança, possa
receber a Boa Nova dos lábios, não de evangelizadores tristes e desanimados,
impacientes ou ansiosos, mas sim de ministros do Evangelho cuja vida irradie
fervor, pois foi quem recebeu primeiro em si a alegria de Cristo (EG 10).

Vladimir Solov’ëv recordava que o diamante e o carbono são feitos da mesma
matéria: têm a mesma composição química. O que faz a diferença é a ordem dos
elementos que os compõem e fazem com que sejam transparentes ou opacos sob
a luz. O carbono embaça a luz enquanto o diamante a faz resplandecer. Olhando o
carbono vejo apenas carbono, enquanto que no diamante resplandece o céu.
O chamado para ser cúmplice do Espírito destaca que o processo de
evangelização não é apenas uma questão de metodologias ou estratégias mais ou
menos configuradas, mas que tem relação direta com pessoas e instituições e com
sua capacidade ou não de transparecer a bondade, a força do Espírito de Deus.

Evangelizadores com espírito quer dizer
evangelizadores que rezam e trabalham. Do
ponto de vista da evangelização, não servem
as propostas místicas desprovidas de um
vigoroso compromisso social e missionário,
nem os discursos e ações sociais e pastorais
sem uma espiritualidade que transforme
o coração. Estas propostas parciais e
desagregadoras alcançam só pequenos
grupos e não têm força de ampla penetração,
porque mutilam o Evangelho (EG 262).
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Em uma coleção grega de sentenças dos Padres do deserto do século IV, encontrase um relato muito instigante. Diante da pergunta feita a um ancião sobre o motivo
de tantos abandonarem a vida religiosa, ele respondeu convidando a observar como
os cachorros caçam as lebres. Um deles vê uma lebre e a segue. Os outros, que só
tinham visto o cachorro correr, o seguem durante algum tempo, mas logo, cansados,
retornam. Apenas o cachorro que tinha visto a lebre a persegue e a alcança. A
orientação de sua corrida não se modificou só porque os outros retornaram. Não
lhe importam nem os precipícios, nem as selvas, nem os espinheiros. Os espinhos o
arranham e machucam, mas ele não descansa até conseguir pegar sua presa. Assim
deve ser aquele que busca o Senhor, disse o ancião. Fixa seu olhar em Jesus e passa
por cima de todas as dificuldades que aparecem até alcançá-lo.
É a mesma experiência vivida
pelos dois discípulos de Jesus,
que deixaram Jerusalém a
caminho de Emaús tristes e
desanimados, depois de viverem
a frustrante experiência da cruz.
Incapazes de interpretar o que
tinham vivido a partir de uma
perspectiva de fé, seus corações
não estavam abertos ao inédito.
Apenas quando se abriram
com simplicidade ao assombro
da misteriosa presença do
Ressuscitado, viveram uma
profunda experiência que
marcou um antes e um depois
de suas vidas. Não é verdade que
nos ardia o coração?, disseram
um para o outro. Os mesmos
que fugiam de Jerusalém
atemorizados e cabisbaixos
retomaram imediatamente o
caminho de volta, desejosos de
partilhar com os demais discípulos a experiência de seu caminho com Jesus. Dois discípulos
que se converteram em missionários graças ao encontro pessoal com o Ressuscitado.

Reconhecemos a centralidade de Jesus Cristo em nossas vidas e nos sentimos
enviados por Ele para ser evangelizadores e missionários. Acolhemos o convite
de Maria: “Fazei tudo quanto Ele vos disser” (João 2, 5). Por Maria, recebemos
em nosso coração o convite para continuar respondendo ao chamado de
Deus como ela o fez, e proclamar com força a profecia de seu Magnificat.
Como ela, queremos viver uma atitude de disponibilidade total diante das
novas situações que emergem em nosso mundo em contínua transformação (II
Assembleia Internacional da Missão Marista).

11

Carta do

Superior
Geral

Em virtude do Batismo recebido, cada membro do povo de Deus tornou-se
“discípulo missionário” (cf. Mt 28, 19). Se não estivermos convencidos disto,
olhemos para os primeiros discípulos, que logo depois de terem conhecido
o olhar de Jesus, saíram proclamando cheios de alegria: “Encontramos o
Messias» (Jo 1, 41). A Samaritana, logo que terminou o seu diálogo com Jesus,
tornou-se missionária, e muitos samaritanos acreditaram em Jesus “devido às
palavras da mulher” (Jo 4, 39). Também São Paulo, depois do seu encontro com
Jesus Cristo, “começou imediatamente a proclamar (…) que Jesus era o Filho de
Deus” (Atos 9, 20). Porque esperamos nós? (EG 120).

Maristas de partida
A partir da imagem de Deus trindade, que procura fazer entrar em sua dinâmica
de amor toda a criação, é fácil entender o que tanto repete o Papa Francisco:
que a Igreja não tem o centro em si mesma, mas no Deus Amor que se derrama
continuamente para fora de si. Em suas palavras aos Cardeiais antes do Conclave,
usou uma imagem muito querida pelos Padres da Igreja. Ele se referiu à comunidade
eclesial comparando-a com a lua, que não tem luz própria, mas que reflete a luz
do sol: A igreja, quando é autorreferencial, acredita, sem se dar conta, de que tem
luz própria; deixa de ser o “mysterium lunae” e dá lugar a esse mal tão grave que é a
mundanidade espiritual.
Assim, segundo o Papa Francisco, a renovação da Igreja não se realizará
levantando muros para se proteger das ameaças exteriores, o que seria uma espécie
de introversão eclesial que busca acima de tudo a autopreservação (EG 27), mas
colocando toda a Igreja em estado de permanente missão (EG 25).
Como membros que somos da Igreja, também nós, maristas, existimos única
e exclusivamente para participar da missão de Deus e não para buscar nossa
sobrevivência. Por isso somos chamados a participar desse dinamismo missionário
que nos coloca em posição de partida. Nesse sentido, parece-me antológico o
número 49 da Evangelii Gaudium:

A renovação

da Igreja

não se realizará
levantando muros
para se proteger das
ameaças exteriores

Saiamos, saiamos para oferecer a todos a vida de Jesus Cristo! Repito aqui,
para toda a Igreja, aquilo que muitas vezes disse aos sacerdotes e aos leigos de
Buenos Aires: prefiro uma Igreja acidentada, ferida e enlameada por ter saído
pelas estradas, a uma Igreja enferma pelo fechamento e a comodidade de se
agarrar às próprias seguranças. Não quero uma Igreja preocupada com ser o
centro, e que acaba presa num emaranhado de obsessões e procedimentos. Se
alguma coisa nos deve santamente inquietar e preocupar a nossa consciência
é que haja tantos irmãos nossos que vivem sem a força, a luz e a consolação
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da amizade com Jesus Cristo, 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).

Marcelino Champagnat, escutando seu coração compassivo, soube se arriscar
e abandonar a comodidade de sua segurança. Assim fez toda a sua vida. E assim
o Instituto marista tentou ser ao longo desses 200 anos de existência, embora às
vezes não tenhamos sido capazes de nos deixar interpelar pela realidade dos novos
Montagne, e então nos fechamos em nós mesmos e nos acomodamos.
Há alguns anos, os irmãos da então província marista de Sydney (Austrália)
pediram ao Sr. Paul Newton, antigo aluno do colégio marista de Eastwood, que
pintasse um quadro sobre o acontecimento Montagne. Como era um quadro feito de
encomenda, teve de seguir as indicações que lhe deram: entre outras, a de incluir
vários personagens e símbolos na cena. Esse quadro, conhecido de muitos, está hoje
na casa provincial da Austrália.

Marcelino
Champagnat,
escutando seu coração
compassivo, soube se
arriscar e abandonar
a comodidade de sua
segurança.

Entretanto, o autor não ficou muito satisfeito com o
resultado e quis dar sua própria interpretação da cena.
Assim, pintou um segundo quadro, que reproduzimos
aqui, muito mais simples e centrando-se unicamente
no acontecimento em si. Ele nos mostra Marcelino
como imagem viva de Maria, tal como nos apresenta
Michelangelo em sua famosa Pietà, em uma atitude de
sofrimento sereno e de profunda meditação. Como
disse o Papa: Este imperativo de ouvir o clamor dos
pobres faz-se carne em nós, quando no mais íntimo
de nós mesmos nos comovemos à vista do sofrimento
alheio (EG 193).
A luz que vem do alto manifesta a inspiração do
Senhor para realizar o projeto que Marcelino já
acalentava em seu coração: os irmãozinhos de Maria.
Hoje, quando ainda há tantos jovens que vivem sem
a força, a luz e o consolo da amizade com Jesus Cristo,

Montagne

tem hoje milhares
de rostos

diferentes
e vive em

realidades
muito

diferentes.

sem uma comunidade de fé que os acolha, sem um horizonte de sentido e de vida,
não podemos ficar indiferentes. São os novos Montagne de hoje, cuja realidade nos
provoca e nos convida a ser generosos.
Montagne tem hoje milhares de rostos diferentes e vive em realidades
frequentemente muito diferentes. Parece muito significativo que na vida do Pe.
Champagnat escrita pelo Ir. João Batista Furet nunca se fale de Montagne, mas
apenas de um jovem moribundo. De fato, não sabemos se o jovem do relato era
Montagne. Parece inclusive que há motivos históricos para duvidar disso. No
entanto, isso não importa, porque se trata de um símbolo – sem rosto nem nome
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– de tantos outros jovens que estão morrendo ou não estão vivendo sua vida em
plenitude.
Se você está lendo esta carta, com certeza é porque tem um compromisso marista
de serviço junto às crianças e aos jovens, qualquer que seja o tipo. Você vive o
extraordinário privilégio de participar já da missão de Deus. O que significa, então,
para cada um de nós, hoje, colocar-se em posição de partida, como pede o Papa à
Igreja universal? Se todos somos chamados a uma conversão pastoral e missionária
que não pode deixar as coisas como estão (EG 25), a que tipo de conversão me sinto
convidado?
O mesmo Papa, em sua exortação apostólica, nos oferece orientação:
A própria beleza do Evangelho nem sempre a conseguimos manifestar
adequadamente, mas há um sinal que nunca deve faltar: a opção pelos
últimos, por aqueles que a sociedade descarta e lança fora (EG 195).

Discernimento da Conferência Geral
Cada cristão e cada comunidade discernirá qual é o caminho que o Senhor lhe
pede, porém somos todos convidados a aceitar esse chamado: sair da própria
comodidade e se atrever a chegar a todas as periferias que necessitam da luz do
Evangelho (EG 20).
Assim como pede o Papa, em setembro de 2013, em ND de l’Hermitage, os
participantes de nossa Conferência Geral fizemos um exerccício coletivo de
discernimento a propósito da vida e da missão maristas. Construímos juntos uma
visão do Instituto que queremos para o próximo futuro.

MÍSTICOS E PROFETAS: UM NOVO COMEÇO
Chamados a construir uma Igreja de rosto mariano, escutamos o chamado do
XXI Capítulo Geral, Com Maria, ide depressa para uma nova terra! Durante a
Conferência Geral 2013 aprofundamos ainda mais esse chamado e discernido
as direções para o futuro. Recebemos tudo isso como um convite para nos
comprometer a responder de formas novas e desafiadoras às realidades
mutáveis e urgentes de nosso mundo de hoje.
Próximos do início do terceiro século de vida e missão maristas e, tratando
de ser fieis 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, onde outros não vão,
promovendo seu protagonismo e a defesa de seus direitos.
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•

DISPONIBILIDADE GLOBAL: criando uma nova mentalidade e uma
nova atitude, indo além dos horizontes habituais de nossas unidades
administrativas e regiões e abrindo-se às posibilidades 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.

•

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

•

UMA ÊNFASE NA ESPIRITUALIDADE: um claro compromisso de aprofundar
em nossa experiência 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 conscientes de que a interculturalidade, um importante
aspecto dessa visão, é algo ainda incipiente no Instituto. Por isso, seguindo as
propostas apresentadas durante a Conferência Geral, cremos que devemos
continuar criando comunidades internacionais nos cinco continentes para que essa
visão de futuro se concretize e tenha visibilidade.
A Assembleia Internacional da Missão Marista (Nairóbi, 2014) destacou também
essa linha de futuro:

Cremos que devemos
continuar criando

comunidades
internacionais
nos cinco
continentes.

Como um novo Pentecostes, o Espírito fez arder seu fogo em nossos corações
e nos impulsionou a sonhar novos horizontes para uma maior vitalidade do
carisma marista. Ele nos fez vibrar ao ritmo dos tambores e nos colocou a
caminho dos novos Montagne de nosso tempo. Em um contexto de mudança
de época e de paradigmas, sentimos com força a necessidade de mudar de
perspectiva, de olhar pelos olhos das crianças pobres e de aprender a fazê-lo
com a perspectiva da ternura e da misericórdia de Deus. E suscitou também
entre nós um profundo espírito de comunhão refletido em dois provérbios
africanos: “Se quer ir rápido, caminhe só; se quer ir longe, vá acompanhado” e
“eu sou porque nós somos” (UBUNTU).

Às comunidades do atual Distrito Marista da Ásia (DMA), fruto da iniciativa do
antigo Conselho Geral (e que em seu início se chamou Missão Ad Gentes para a Ásia),
queremos acrescentar outras novas comunidades, porém desta vez distribuídas por
todo o mundo, e criadas e acompanhadas em estreita colaboração com cada região
marista.
Detalho a seguir alguns pontos essenciais desse projeto que vamos denominar
comunidades internacionais para um novo começo:
•

Criação de um mínimo de 2 comunidades internacionais em cada uma das 7
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regiões do Instituto, exceto na Ásia, onde se reforçarão as atuais comunidades
do DMA. As 6 regiões restantes são: África, Arco Norte, Brasil, Cone Sul, Europa,
Oceania.
•

Cada comunidade contará ao menos com 4 membros, dos quais ao menos 3
serão irmãos. Em cada região se observará qual a melhor forma de organizar
estas comunidades, com irmãos, leigas, leigos e voluntários. A duração do
compromisso se adaptará aos membros, especialmente no caso dos leigos,
porém buscando assegurar a continuidade da comunidade.

•

A visão “Místicos e profetas: um novo começo”, que apresentamos acima, será
a base e o marco de referência para a elaboração dos projetos de cada uma
dessas comunidades.

•

Esperamos que em 2017 possa estar funcionando ao menos uma dessas
comunidades internacionais em cada uma das regiões. Para isso, em fevereiro
de 2016, se iniciará um processo de formação para quem vier a participar
dessas comunidades.

Hoje quero fazer um novo convite que já fizera em minha carta Até os confins da
terra, de janeiro de 2013, para discernir, diante de Deus, se você se sente chamado
a deixar seu país de origem para integrar uma comunidade internacional em outra
parte do mundo.
Se você deseja dar alguns anos de sua vida a serviço da missão marista além das
fronteiras de sua província ou de seu país, eu animo você a dar um passo à frente
e manifestar sua disponibilidade, seja por um período longo de tempo ou para
presenças mais breves (no mínimo três meses).
Você pode fazer isso falando com seu irmão provincial ou escrevendo para ele,
que o orientará sobre como proceder.

Este novo projeto, que se
soma ao do Distrito Marista
da Ásia, é uma maneira
concreta de responder
coletivamente, como
comunidade internacional,
ao convite para nos colocar
em estado de permanente
missão, para discernir em
que lugar do mundo estão
os últimos, aqueles que a
sociedade descarta e rejeita, e
ver de que maneira podemos
nos fazer presentes entre
eles.
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Discernimento provincial, local, pessoal
Cada cristão e cada comunidade há de discernir qual é o caminho que o Senhor lhe
pede, disse-nos o Papa. Não basta que haja discernimento sobre o nosso futuro como
comunidade internacional. Cada província, cada comunidade ou obra local, cada
pessoa, todos deveríamos aceitar também esse urgente convite.
Para distinguir o bem do mal, basta frequentemente o senso comum. Porém
esse exercício de discernimento é sempre muito delicado, porque se trata de
escolher a melhor opção entre várias, todas elas boas. Tanto em nível coletivo como
individual, é preciso estar muito atento para que nosso egoísmo e nossa tendência à
comodidade não interfiram no discernimento.

Cada cristão

e cada comunidade

há de discernir qual é o
caminho que
o Senhor lhe
pede.

Em qualquer caso, os critérios para o discernimento oferecidos pelo Papa são
claros (EG 195 e 20):

•

tem um critério-chave que não deve faltar jamais: a opção pelos últimos,
por aqueles que a sociedade descarta e rejeita (EG 195);

•

todos somos convidados a aceitar esse chamado: sair da própria
comodidade e atrever-se a chegar a todas as periferias que precisam da
luz do Evangelho (EG 20).

Em nossa caminhada até 2017 muitas províncias celebrarão seus Capítulos
provinciais, ocasião privilegiada para discernir e estabelecer suas prioridades para
os próximos anos. Também as comunidades locais deveriam se deixar interpelar
pelo convite para uma conversão pastoral e missionária, quem sabe por intermédio
da exortação apostólica Evangelii Gaudium.
E, pessoalmente, serei capaz de não apenas me deixar desafiar pelos apelos dos
Montagne de hoje, mas também de oferecer uma resposta concreta?

Sinto uma enorme gratidão pela tarefa de quantos trabalham na Igreja... A nossa
tristeza e vergonha pelos pecados de alguns membros da Igreja, e pelos próprios, não
devem fazer esquecer os inúmeros cristãos que dão a vida por amor: ajudam tantas
pessoas seja a curar-se seja a morrer em paz em hospitais precários, acompanham
as pessoas que caíram escravas de diversos vícios nos lugares mais pobres da terra,
prodigalizam-se na educação de crianças e jovens, cuidam de idosos abandonados
por todos, procuram comunicar valores em ambientes hostis e dedicam-se de muitas
outras maneiras que mostram o imenso amor à humanidade inspirado por Deus feito
homem. Agradeço o belo exemplo que me dão tantos cristãos que oferecem a sua
vida e o seu tempo com alegria. Este testemunho faz-me muito bem e me apoia na
minha aspiração pessoal de superar o egoísmo para uma dedicação maior (Evangelii
Gaudium, 76)
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O que você faria se não tivesse medo?
Todos somos convidados a participar da divina dança da missão. Há lugar para todos, não
importa idade, competências, saúde, habilidades... Todos temos a possibilidade de transparecer
algo da beleza e da bondade de Deus, independentemente do que façamos ou deixemos de
fazer.

Nosso medo mais profundo não é que sejamos inadequados. Nosso medo mais
profundo é que somos poderosos sem limite. É nossa luz, não nossa escuridão,
o que mais nos assusta. Nós nos perguntamos: Quem sou eu para ser brilhante,
precioso, cheio de qualidades, fabuloso? Em verdade, quem é você para não ser?
Você é filho de Deus. O fato de se desculpar não serve ao mundo. Não há nada
luminoso em se esconder para que outras pessoas perto de você não se sintam
inseguras. Somos chamados a brilhar, como fazem as crianças. Nascemos para
manifestar a glória de Deus que está dentro de nós. Não apenas de alguns,
mas dentro de todos e de cada um de nós. E à medida que deixemos brilhar
nossa própria luz, inconscientemente estamos permitindo que outras pessoas
façam o mesmo. Quando nos libertamos de nosso medo, nossa presença
automaticamente liberta os outros. (Marianne Williamson)

O que
faríamos como
maristas se
não tivéssemos
medo?

Lembro-me muito bem do impacto que produziu em mim a pergunta: O que
você faria se não tivesse medo?, na primeira vez que li o livro Quem mexeu no
meu queijo?, já faz algum tempo. É uma pergunta que volta a ressoar em mim em
diferentes momentos, especialmente quando tenho de tomar decisões importantes.
O que você faria se não tivesse medo? O que faríamos como maristas se não
tivéssemos medo?
Certamente muitos de nós temos a experiência de que, quando fomos capazes de
superar nossos medos e tomar decisões audazes diante de um futuro incerto, então
despertou em nós uma série de capacidades que ignorávamos ter e ao final nossa
vida se viu enriquecida de um modo que jamais tínhamos imaginado.
A Assembleia Internacional da Missão Marista, em sua mensagem final, convidounos todos a superar nossos medos e nossa comodidade:

Nosso sonho é que os maristas de Champagnat sejam reconhecidos como
PROFETAS porque:
•

abandonamos nossas zonas de conforto e estamos em atividade
permanente de partida para as periferias de nosso mundo, impulsionados a
proclamar e construir o Reino de Deus;

•

partimos com decisão ao encontro dos novos Montagne e somos presença
significativa entre eles e com eles.
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Este primeiro ano de preparação para o início do terceiro centenário marista
nos propicia uma oportunidade excelente para atender ao convite do Papa: Cada
cristão e cada comunidade discernirá qual é o caminho que o Senhor pede (EG
20). Não podemos deixar de aproveitar esse momento de graça. Trata-se de deixar
nos interpelar pelo essencial de nossa missão como maristas e revisar nossas
atitudes diante dela. Precisamos reencontrar o sabor novo das coisas essenciais, das
verdades que já não conseguimos encontrar porque estão tão perto de nós que são
quase invisíveis, disse Luigi Ciotti. Falamos de Montagne, de ser místicos e profetas,
da opção pelos últimos e de ir às periferias... Como podemos fazer para que essas
formosas palavras criem raízes em nós e produzam fruto em abundância?
O Evangelho de Lucas nos apresenta Maria como protótipo de quem é capaz de
responder ao convite do Senhor com confiança, muito além dos medos: Maria, não
temas, porque achaste graça diante de Deus... Porque para Deus nada é impossível.
Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor; cumpra-se em mim segundo a tua
palavra (Lucas 1, 30.37-38).
Que a valentia e a coragem de Maria sejam nossa inspiração. A Ela nos confiamos
mutuamente.
Maria, mulher da escuta,
abre nossos ouvidos;
faz com que saibamos escutar
a Palavra de teu Filho Jesus
entre as mil palavras deste mundo;
faz com que saibamos escutar
a realidade em que vivemos,
cada pessoa que encontramos,
especialmente aquela que é pobre,
necessitada, em dificuldade.
Maria, mulher da decisão,
ilumina nossa mente e nosso coração,
para que saibamos obedecer
à Palavra de teu Filho Jesus, sem hesitação;
dá-nos a coragem da decisão,
de não nos deixar arrastar
para que outros orientem nossa vida.
Maria, mulher da ação,
faz com que nossas mãos e nossos pés
movam-se “depressa” em direção aos outros,
para levar a caridade e o amor de teu Filho Jesus,
para levar, como tu, a luz do Evangelho no
mundo.
Amém

(Papa Francisco, 31/05/2013)

Fraternalmente,
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Não podemos deixar
de aproveitar esse
momento de graça.
Trata-se de deixar
nos interpelar pelo
essencial de nossa
missão como maristas
e revisar nossas
atitudes diante dela.

