MENSAGEM  DOS  IRMÃOS  JOVENS  CONVIDADOS  AO  XXII  
CAPÍTULO  GERAL  

Nós, Irmãos jovens convidados, queremos nesta oportunidade especial dirigir breves palavras
à Assembleia Capitular. É uma mensagem de gratidão, expressão das experiências vividas, e
de algumas preocupações.
Nós e tantos outros jovens Irmãos do Instituto nos surpreendemos com a audaz iniciativa do
Ir. Emili e seu Conselho de convidar Irmãos jovens ao XXII Capítulo Geral. Valorizamos
muito esse gesto inusitado que revela grande abertura à voz dos mais jovens e sensibilidade
em relação ao futuro de nossa Congregação.
Sentimos que nossa presença foi bem acolhida por todos e usufruímos o calor e a fraternidade
de vocês, Irmãos Capitulares. Vocês nos deram muitas oportunidades para expressar-nos com
liberdade, nas discussões dos grupos de trabalho, nos momentos de partilhar em fraternidades,
nos plenários e nas conversas informais com muitos de vocês. Estamos agradecidos por todos
esses momentos maravilhosos que tanto nos enriqueceram.
Também somos testemunhas das deliberações maduras e fraternas sobre temas importantes
que afetam a nossa grande família; teremos muitas coisas boas para partilhar com nossos
companheiros ao voltar.
Com a permissão de vocês, queremos aproveitar esta ocasião para fazer uso dos cartões coloridos que recebemos.
Irmãos, mostramos com grande alegria o cartão verde:
- para o fantástico clima de fraternidade que se manifestou de mil maneiras na simplicidade de tratamento, na acolhida calorosa, nos encontros cotidianos, nas celebrações... Que bom ser Irmãos, simplesmente Irmãos;
- para o tom contemplativo do “processo capitular” e para o desejo profundo de constituir-nos como comunidade de fé à escuta do Espírito, à profundidade e à diversidade
das liturgias e dos tempos de oração;
- para a liberdade que permitiu propor e adotar novas formas de fazer, mais simples e
mais vitais;
- para o esforço autêntico em colocar-nos à escuta do mundo, para captar e dar respostas às necessidades emergentes de todas as pessoas, especialmente das crianças e jovens;
- para a forma madura e fraterna dos processos de eleição, buscando o bem comum e
sem entrar em jogos políticos;
- para a coragem de criar espaços em que os jovens e os leigos maristas pudessem partilhar suas expectativas sobre a vida Marista;

- para a tomada de consciência de que somos um corpo global e que somos chamados
a convergir e a caminhar em comunhão, como resposta a um mundo tantas vezes fragmentado.
Também usamos o cartão amarelo para assinalar alguns aspectos que nos preocupam ou
questionam:
- Temos sido capazes de superar nossos prejulgamentos a fim de estabelecer verdadeiros diálogos contemplativos?
- Procuramos espaços que nos permitiriam conhecer em profundidade o que se vive e
o que acontece em outras partes do nosso Instituto e do mundo?
- Refletimos suficientemente sobre a formação dos Irmãos? É possível sonhar um novo começo sem uma profunda renovação da sistemática de nossos processos formativos?
- O que acontecem com a pastoral vocacional? Perguntamo-nos realmente, com coragem, o que podemos fazer para que mais jovens abracem nossa opção de vida ou ficaremos com os bons desejos, esperando morrer?
Finalmente, temos que levantar o cartão vermelho para expressar alarme e dor.
- Continua nos preocupando o acompanhamento aos Irmãos jovens depois da formação inicial. Desejamos encontrar comunidades que nos impulsionem a crescer como
pessoas, como cristãos e como Irmãos, porém não sempre é assim.
- Neste sentido, seria bom que se fizesse uma pesquisa e uma reflexão profunda sobre
os motivos que levam tantos Irmãos jovens deixarem o Instituto em algumas partes
do mundo.
- Cremos que nos faz falta confrontar nossas vidas e questionar-nos sobre como estamos vivendo e alimentando nossa vocação de Irmãos. Não podemos prosseguir aceitando incoerências flagrantes, sob o pretexto do "respeito pelo outro". Talvez a nossa
hesitação em afrontar temas como a pastoral vocacional ou a presença junto aos jovens se deva ao medo de ver-nos forçados a uma reconsideração radical de nosso estilo de vida pessoal e comunitário.
- Parece-nos que, como Instituto, confiamos demasiado em nós mesmos, naquilo que
fazemos e em nossos critérios. Isso limita nossa capacidade de discernir para tomar
decisões audazes à luz do Evangelho.
- A respeito do Capítulo em si, mostramos o cartão vermelho ao silêncio em relação a
alguns temas nos quais havia discrepância, e consideramos oportuno aborda-los mediante um diálogo maduro.
Para terminar, queremos reafirmar que nos sentimos Irmãos entre Irmãos com a convicção de
que não somos o futuro, mas sim parte do presente do Instituto. Por isso, nos comprometemos
a seguir caminhando juntos, assumindo as mudanças necessárias para retirar os cartões vermelhos, dar resposta aos amarelos e construir um
futuro com mais cartões verdes. Aproveitamos
para felicitar o Ir. Ernesto e o novo Conselho
Geral e dizer-lhes com confiança: podem contar
conosco!
Sob as bênçãos da nossa Boa Mãe e de S. Marcelino Champagnat.
Brendan, Júnior, Fábio, Eric, Nelson e Omar

