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Credo

da
Pastoral Juvenil Marista
Cremos em Deus Trindade que se faz comunidade e manifesta
seu projeto na pessoa de Jesus Cristo.
Cremos na vida como dom de Deus e tesouro a ser cuidado pela
mulher e pelo homem, templos de amor.
Cremos em Maria, a Boa Mãe que, na sua experiência de fé e
ternura, é exemplo de adesão ao Reino.
Cremos na Igreja Profética e Missionária, sal da terra e luz do
mundo, que acolhe a juventude.
Cremos que o carisma marista, revelado em Marcelino
Champagnat, toca o coração da juventude.
Cremos que o Ministério da Assessoria é expressão da gratuidade,
assumindo a juventude como opção de vida.
Cremos no protagonismo juvenil que transcende as diversidades
na luta por uma sociedade justa, solidária e fraterna.
Cremos no espírito transformador e criativo da juventude que,
no amor e na esperança, alimenta seus sonhos.
Cremos na missão evangelizadora da juventude, caminho da
Civilização do Amor.
_
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Amém!

Apresentação
Em 2011, visando favorecer a realização da Pastoral Juvenil Marista (PJM)
em todas as Províncias e Distritos e colocar a evangelização no coração
da missão marista, foi lançado para todo o Instituto Marista o documento
referencia “Evangelizadores Entre os Jovens”. Foram realizados workshops
em todas as regiões do Instituto com representantes das Unidades
Administrativas com o intuito de apresentar a proposta da PJM e buscar
linhas comuns para a sua implantação. A PJM quer ser um projeto de
pastoral comum para todas as realidades do Instituto e um espaço para
o protagonismo juvenil e articulação da juventude marista em rede.
Muitas Províncias e Distritos buscaram revisar suas propostas de
Pastoral Juvenil à luz do Documento “Evangelizadores Entre os
Jovens“ buscando maior vitalidade e integração com as linhas do
Instituto. Outras Províncias que ainda não tinham iniciativas concretas
de Pastoral Juvenil fizeram um grande esforço para desenvolver e
implantar propostas. Somos muito gratos pelo grande esforço que
todas as Unidades Administrativas estão fazendo em prol da PJM.
Ao longo dos últimos anos, tivemos a solicitação de subsídios e
orientações para apoio à PJM apresentadas por Províncias e Distritos.
Ao mesmo tempo, encontramos lindas experiências e subsídios para
a PJM desenvolvidos em diversas partes do Instituto. Acreditamos
que estas experiências uma vez partilhadas podem enriquecer a todos.
Por isso, estamos fazendo a nível de Instituto um grande esforço
para coletar, partilhar e adaptar alguns de estes subsídios para que
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possam servir de inspiração aos processos de PJM desenvolvidos
e a serem implantados nos mais diferentes contextos da missão.
Hoje, estamos apresentando o Documento inspirador Mística da Pastoral
Juvenil Marista ¨Caminho da Educação e Amadurecimento na fé¨. O
documento foi desenvolvido pela União Marista do Brasil e adaptado pelo
Secretariado de Missão. Ele oferece reflexões e elementos importantes
para a organização e desenvolvimento de processos para os grupos
juvenis da PJM considerando as diversas faixas etárias (momentos)
dos adolescentes e jovens que fazem parte da PJM. Agradecemos
às Províncias Maristas do Brasil pela generosidade em ceder este
documento para o Instituto possibilitando também a sua adaptação.
O documento apresenta uma proposta de processo de formação na
fé de grupos de jovens, considerando o período do desenvolvimento
humano. O processo conta com cinco momentos ou fases que podem ser
assumidas para a formação do grupo de acordo com a idade do mesmo
ou os momentos podem ser fases do processo de desenvolvimento do
próprio grupo – da infância à vida adulta – levando à opção de vida.
Os conteúdos giram em torno aos elementos bíblicos e maristas de
acordo com a idade e experiências de vida de Jesus e de Marcelino.
Para favorecer a compreensão dos participantes do grupo, se propõe
trabalhar os elementos tendo como inspiração os lugares maristas
e bíblicos. Desejamos que o subsídio seja fonte de inspiração
e vitalidade para o trabalho evangelizador junto à juventude.
Ir. João Carlos do Prado
Secretariado de Missão
Diretor

Ir. Miguel Angel Espinosa Barrera
Secretariado de Missão
Diretor Adjunto
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1. Uma das opções pedagógicas da Pastoral Juvenil Marista é o processo integral de educação na fé. Ele acontece de forma processual, dinâmica e integral, sendo um itinerário
que o próprio jovem percorre. Não é à toa que a palavra caminho signifique passagem,
trilha, espaço, trajeto, percurso. Traduzindo isso para a Pastoral Juvenil Marista, significa
pensar que não há crescimento na fé sem trajetória e caminho. Ninguém nasce pronto;
pelo contrário, a formação é algo que precisa fazer-se diariamente, num desafio que
cabe a cada pessoa ir superando.

2. As Diretrizes Nacionais da Pastoral Juvenil Marista1 (DNPJM) recordam que o processo
de educação na fé, mais do que um simples método ou técnica, tem originalidade e
autenticidade que surgem do desejo do encontro e da descoberta de um Deus que
se revela em Jesus Cristo, nas pessoas e na natureza. Esse processo deve ensejar que o
jovem vivencie o projeto de Jesus Cristo, sendo apóstolo no meio de outros jovens, por
meio da formação integral, com o jeito marista de ser, na construção de uma sociedade
mais justa, ética e solidária, sinal da civilização do amor. (DNPJM 335)

3. Por isso concordamos com a intuição do livro. A Civilização do Amor: tarefa e esperança2, quando afirma que é necessário que se levem em conta os tempos de crescimento, de identificação afetiva, de assimilação e de compromisso próprios dos jovens.
Nesse sentido, é fundamental que a juventude e os agentes que trabalham com ela
estejam dispostos a vivenciar o amadurecimento da fé, apropriando-se mais desse processo, porque não está em jogo somente um discurso sem conteúdo ou uma atitude
meramente intelectual, mas uma postura de vida carregada de mística. Não se trata de
caminhar pelos jovens, mas pelo contrário, de caminhar com eles.

4. Há muitas formas de vivenciar e apresentar pedagogicamente esse processo. Por um
longo tempo, houve certa tendência racionalizante e positivista que se caracterizava
pela apresentação lógica, intelectual e fria, deixando de lado aspectos bíblicos e simbólicos que precisam estar presentes tanto na explicação como na vivência dos diversos
momentos dessa educação na fé. Em todas as experiências vividas pela pessoa e pelo
grupo há uma mística que pode tomar feições muito variadas, ser fonte de inspiração
e expressar atitudes interiores.

5. Inicialmente, precisamos esclarecer alguns pressupostos do que desejamos transmitir.
Não são coisas pequenas, mas realidades imensas que, na sua descrição, podem parecer
tateantes, mas que se realizam no interior das pessoas.
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Processo
6. Quando procuramos, em qualquer dicionário de língua portuguesa, o significado de
processo, logo encontramos: ação continuada, segmento, curso, decurso.... Se formos
sensíveis, poderemos perceber que esses significados têm muita relação com a idéia
de caminho. Por isso processo implica um conjunto de “coisas” que acontecem em
nossa interioridade por motivações diversas, buscadas, provocadas ou surgidas sem
serem convidadas. É um caminho que vamos construindo; uma estrada em que nos
defrontamos com situações previstas e imprevistas, que nos alegram, entristecem, desafiam ou nos levam a acomodar-nos. Como uma travessia que, por mais que planejamos, não deixa de ser misteriosa.

7. Quando falamos de processo, isto é, do caminho e do amadurecimento na fé, não
nos referimos a algo parado ou automático. Antes, ele tem começo e história a ser vivida. Pode ser cultivado ou pode ser esquecido, mas não pára. Assim, como podemos
descobrir aquilo que nos fez crescer ou diminuir no amor, assim é o caminho da fé em
mim. Basta ouvir, ver e sentir para percebermos onde acertamos ou erramos. Processo estacionado não existe: ou se avança ou se retrocede. Se falamos de processo de
educação na fé significa que queremos perceber como esta fé avança ou retrocede.

_
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8. Nesse amadurecimento podem estar acontecendo muitas coisas: descobertas,
dúvidas, leituras, conversas, rezas, seminários de estudo, preguiças, relaxamentos.
Trata-se de uma miscelânea enorme, assim como a vida: caminha-se entre entusiasmos e decepções, esperanças e desafios. Apesar disso, podemos dizer que há uma
direção, assim como o amor tem a sua direção e seu caminho. A única certeza que
temos é de que este processo começou algum dia e não vai terminar nunca. Como
o amor, a fé tem começo e não tem fim. Todos vivemos o processo da vida, todos
vivemos o processo da fé.

9.

Uma pessoa é mais completa quando sabe observar o que está ocorrendo dentro
de si: o processo do amor, do crescimento, da maturidade, de ser filho e filha ou pai
e mãe, de ser cidadão. Somos mais nós mesmos, quando sabemos perceber tudo
isso. Pelo fato de ser lindo e misterioso, o processo de educação na fé carrega dentro
de si uma “vibração”, uma alegria de sentido. Isso nós chamamos de “mística”.

Mística
10. Podemos dizer que a mística é a alma da espiritualidade. Espiritual é a pessoa que
vive com o Espírito, dom do Deus da Vida. Uma pessoa espiritual é aquela que tem a
vida dentro dela e a exterioriza. É pessoa repleta de esperança, de solidariedade, de
sentido, de amor, de paz e justiça. Vida... Mística é o resultado da vivência e integração de todos esses elementos.

11. A mística, contudo, não nasce de nós nem se destina só a nós. Ela é resultado do meu
relacionamento com o Espírito de Deus, que me habita e habita o mundo e pode
ser experimentada em espaços onde este Espírito se manifesta: no meu quarto, nas
montanhas, no deserto, na praia, num livro, nalguma igreja, na comunidade, na eucaristia, numa visita a doentes ou pobres. Entretanto é necessário que eu seja capaz
e suficientemente atento para ver e perceber, em quaisquer desses lugares, o Espírito
que me deseja dar mais vida (Sab 1,6-7).3 Quando falamos de mística da educação
na fé, queremos falar da alegria e da vibração que há na descoberta e no aprofundamento da fé no seguimento de Jesus. Dele aprendemos que a vida é bonita, quando
a gente se entrega aos outros.

_
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12. A mística não é somente algo racional, mas antes algo que alegra o coração sem
deixar de ter, também a sua lógica. É vibrante, carregada de sentido. Assim como se
alimenta na fé, na esperança e no amor aos outros, ela se torna uma distribuidora de
amor, de esperança e de fé, pois a mística favorece em nós estas sínteses essenciais:
de corpo e afeto, sonho e compromisso, ética e estética, o “eu” e o “outro”. Uma pessoa tem mística quando é vaso cheio que transborda o tesouro que carrega em si.

13. Repetimos: embora seja dom, a mística precisa ser buscada, comida, estudada, celebrada. Ela está dentro e fora de nós. Ela tem sua raiz em Deus; por isso revela-se
de muitas formas. Meu quarto é um lugar místico quando, nele, encontro mais a mim
mesmo em Deus; uma paisagem é um lugar místico, quando nela encontro mais a
mim mesmo em Deus; uma praia é um lugar místico, quando nela encontro mais a
mim mesmo em Deus. Eu sou místico, quando sou um espaço divino, onde Deus
se manifesta em sua riqueza infinita. Embora humanos e limitados, a Bíblia diz que
somos “imagens” ou “ícones” de Deus entre suas demais criaturas.

14. Quando falamos de mística do processo de educação na fé ou da mística do caminho e do amadurecimento na fé, queremos falar do humano-divino que acontece em nós no caminho da descoberta do seguimento de Jesus. Ele nos convida a
viver a plenitude da vida na doação às pessoas. Isso não acontece do dia para a noite;
mas aos poucos, em caminhada, como o rio que, aos poucos, se encontra no mar.

_
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15. O cultivo da mística desse processo de educação na fé, na Pastoral Juvenil Marista, aqui descrito, nos conduz por dois caminhos: os lugares bíblicos, que contemplam a vida de Jesus, e os lugares maristas, que olham o contexto histórico
e humano da vida de Champagnat. São dois cenários que se complementam.
Nesses lugares há humanidade e santidade, sabores e sentidos que podem ser
vivenciados. É o lançar-se em nova perspectiva, enriquecendo o que já existia.

Lugar
16. Numa de suas crônicas, no conhecido Livro dos Abraços,4 o escritor uruguaio Eduardo Galeano, recorda-nos como um lugar se pode tornar sagrado em nossa vida:
(...) E também nós tínhamos encontrado alegria naquela casa de repente amaldiçoada
pelos ventos ruins, e a alegria tinha sabido ser mais poderosa que a dúvida e melhor que
a memória, e por isso mesmo aquela casa empobrecida, aquela casa barata e feia, num
bairro barato e feio, era sagrada.

17. Não vivemos fora do tempo e do espaço. Por isso precisamos encarnar-nos num lugar. Lugares são casas, quartos, paisagens, praças, bancos, lembranças, com os quais
guardamos uma íntima ligação afetiva e que se tornam, para nós, uma experiência
de amor. Quem de nós não se recorda da casa da avó? Ou de uma viagem a um lugar inesquecível? Do primeiro beijo? De uma brincadeira da infância? Da igreja que
íamos quando crianças?

18. Também a mística, em nós, anseia por um ninho. Por isso falamos de lugar. Esse
lugar bíblico ou marista é espaço concreto: uma cidade, uma casa, uma região. Ele,
contudo, pode ser mais do que simplesmente isso, porque em nosso processo de
amadurecimento da fé ele pode tornar-se um sacramental.5 O lugar se torna sagrado, quando se reveste de sentido profundo.

19. Exemplo. Quando a cidade de Nazaré é somente uma cidade como as outras, ela
fica sendo somente Nazaré; mas quando lá viveu e trabalhou um grande amigo que
tenho, Nazaré se torna algo mais. Nós dizemos que Nazaré se tornou um “lugar especial”, porque a olhamos não somente com os olhos, mas com o coração. Ela tornou-se

_
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“sacramental”. Olhar um lugar com o coração abre a possibilidade de transformá-lo
num “sinal” que fala, faz chorar, faz vibrar, faz dar um sentido vivencial.

20. Um “lugar” pode ter, ou não, carinho de nossa parte. Esse carinho é que o torna
mais do que um simples espaço geográfico. Queremos afirmar que nossa fé precisa
de lugares inspiradores, que a fazem ter “alma”, sentimento, motivação. Neles
aprendemos atitudes e convicções. No caminho de educação e amadurecimento na
fé da Pastoral Juvenil Marista, os lugares bíblicos são: Belém, Nazaré, Caná, Cafarnaum
e Jerusalém; e os lugares maristas são: Rosey, La Valla, Verrières, Le Palais, L’Hermitage.

Momentos 6
21. No processo de educação na fé que desejamos descrever, há o que designamos
de momentos. Eles são como paradas, estações, pontos. Nessa caminhada não
há uma só corrida; são várias. Depois de cada uma a gente pára, contempla e vive.
Cada momento, por isso, apresenta múltiplas realidades a serem vividas e descobertas. Embora façam parte do mesmo caminho, os momentos são diferentes.
Aos poucos, a gente vai vendo mais, admirando mais, sendo mais exigente no
que se quer viver.

22. Com isso podemos afirmar que os momentos constituem um espaço de tempo
considerado ideal para o desenvolvimento do processo de formação integral proposta para as faixas etárias específicas. É um tempo propício para a descoberta da
identidade pessoal e de grupo e para a vivência de experiência da fé, da personalidade, da afetividade, da solidariedade.

23. Um aspecto que não devemos esquecer é que os momentos se relacionam um
com o outro. Eles vão amadurecendo na medida em que nós amadurecemos neles. Se aqui somos crianças, acolá somos adolescentes; se aqui somos ingênuos,
acolá vamos sendo mais críticos; se aqui nos agradam mais as flores, acolá nos
chamam a atenção os espinhos que machucam as pessoas; se aqui estamos sem
projeto, acolá sentimos a necessidade imperiosa de planejar a vida etc. Por isso os
momentos são diferentes e os lugares são outros.

_
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Na Pastoral Juvenil Marista temos cinco momentos.
1. A descoberta do caminho comunitário
2. A descoberta do grupo
3. A descoberta da comunidade
4. A descoberta do problema social
5. A descoberta da vocação e do projeto de vida.

24. Embora cada descoberta tenha relação tanto com o crescimento físico quanto
com o amadurecimento na fé, precisamos levar em conta que os momentos da
Pastoral Juvenil Marista constituem um processo dialógico. Queremos dizer com
isso que eles não estão organizados como gavetas, umas ao lado das outras, mas
integrados uns aos outros, como rede em que não se percebe nem começo nem
fim. Quem vive, por exemplo, o momento da descoberta da comunidade não
pode deixar de lado a descoberta do grupo, da questão social e, até do projeto de
vida; mas, naquele momento, é importante que priorize tudo o que se relaciona
com a descoberta da comunidade. O mesmo vale para os outros momentos.

25. Mostramos essas evidências, porque temos a tendência de esquecer essa dinamicidade que existe na “travessia da fé”. Achamos que, se nos encontramos em
Jerusalém (lugar teológico), podemos deixar de lado Nazaré (lugar teológico); se
já temos um tempo de caminhada, certas coisas que vivemos no tempo da “personalização” não são mais importantes etc. Esquecemo-nos de que um grupo que
está iniciando, com suas características de personalização, esse grupo também
tem suas “lutas”. O processo é vida e a vida não se deixa prender.

26. Dessa forma, todas as descobertas são importantes; nunca terminam, mas são vividas em “processo”, cada qual com sua paisagem e seus cuidados especiais. Por
isso há lugares específicos de alimentação da mística, com expressões simbóli-

cas que falam de jeito adaptado para àquilo que vamos vivendo e descobrindo. Os símbolos vão expressando a realidade e a utopia de cada momento.
Valorizar um símbolo é forma de dizer, numa imagem, o que estamos vivendo e
desejamos viver.

_
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Símbolos
27. Assim como o lugar, o símbolo é muito importante. Ele é algo que carregamos
em nós e que gostaríamos que os outros vissem e também vivessem. Ao mesmo
tempo ele é a visualização de um compromisso. Para a juventude, o símbolo caracteriza a identificação com uma causa ou com um ideal. Eles são sacramentais
integradores da experiência espiritual e humana do jovem e os revestimos de sentido, de lembrança concreta de todo o esforço e amadurecimento conquistado na
caminhada dos anos de compromisso com a proposta da Pastoral Juvenil Marista.

28. Os símbolos nos possibilitam ressignificar a leitura racionalizante das etapas e fases do processo de educação na fé, para podermos degustar todo o sabor dos
momentos, processos, lugares, símbolos e místicas. São eles:

• A Estrela de Belém, com todo o seu sentido de nascimento
e vida.
• O Coração Acolhedor, de mãos abertas, significa o processo de
crescimento na fé, o acolhimento do outro e a solidariedade que
devem ser exercitados cotidianamente.
• Maria Boa Mãe lembra o compromisso de ser protagonista sensível à realidade do mundo que o cerca e atenta às pessoas mais
necessitadas.
• A Cruz que, mais do que morte, é o símbolo cristão mais evidente
e lembra que assumir a missão cristã é uma atitude cotidiana de
combater as injustiças e ressurgir para a vida.
• As Três Violetas representam o desejo e o compromisso de uma
vida voltada para a vivência do projeto de vida, permeado pelos
valores evangélicos e maristas.

_
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29. O que segue, portanto, são algumas reflexões iniciais, com certeza inacabadas, dentro de outra modalidade de pensar e vivenciar aquilo que conhecemos como “etapas” e “fases” no processo de educação na fé. As reflexões estão embebidas do espírito marista, mas lançam possibilidades para
toda a Pastoral da Juventude.

Pressupostos
30. Na compreensão dos momentos que serão apresentados, é importante
termos certa postura quanto a alguns pressupostos da vivência do processo. Insistimos, dessa forma, nas opções pedagógicas.
31. Em todo o processo que desejamos incentivar e em todo o nosso trabalho
que imaginamos, move-nos a convicção da importância de cinco opções
pedagógicas. Como nos lembra o CELAM, em Civilização do Amor, Tarefa
e Esperança, as opções pedagógicas referem-se tanto aos instrumentos
como às atitudes e estratégias para a evangelização da juventude, em
coerência com a pedagogia pastoral e com a realidade dos jovens e dos
grupos.
32. Cada “opção” apresentada é uma espécie de ato de fé na maneira de viver
e trabalhar o anúncio da Boa Nova, especialmente com os adolescentes
e jovens. Não se queira viver, por isso, a mística do caminho e do amadurecimento na fé sem ter presente estas cinco opções abaixo explicitadas
(EEJ,142).
a. Os grupos juvenis e a vivência da fraternidade;
b. O processo de educação na fé;
c. O acompanhamento;
d. A organização;
e. A formação de líderes ativos, serviçais e contemplativos nas diferentes
realidades.

_
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1

Primeiro
Momento
O Símbolo é a

Estrela.

O Lugar bíblico é

Belém.

O Lugar marista é

Rosey.

Os valores são

Acolhida e Confiança.
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A Descoberta do Caminho Comunitário
33. O primeiro momento é o passo inicial no caminho e amadurecimento na
fé vivida em grupo. O tornar-se humano é um exercício que só pode ser
feito na convivência com o outro. Nascemos e permanecemos dependentes
em fases específicas de nossa existência. Com os outros aprendemos a viver,
porque a convivência ajuda a significar, isto é, dar sentido à afetividade e às
experiências com o mundo. A dependência do outro é superada, em parte,
quando constitui uma relação natural de individuação e interdependência.
Um grupo-comunidade é um espaço de desenvolvimento, em que as pessoas
preservam sua singularidade ao mesmo tempo que se complementam e se
humanizam, abrindo-se a relações de comunhão entre si.
34. Cumpre esclarecer que um grupo, ao se constituir, se encontra em ambiente
instável de pessoas em maturação. O sentimento de pertença e de comprometimento das pessoas vai mudando esta situação.
35. No primeiro momento os jovens são convidados, ou melhor, “seduzidos” a vivenciarem uma nova experiência de grupo. Em seguida ocorre um período de
encantamento, quando o grupo se vai reunindo, conhecendo-se e descobrin-
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do-se (DNPJM 333a; b). As Diretrizes Nacionais, falando dessa realidade, referem-se às fases do nascimento e da primeira infância (DNPJM 332a; b). Todo o cuidado
e orientação são especialmente importantes para o desenvolvimento do grupo
neste momento.

36. A assessoria precisa estabelecer uma mediação significativa, facilitando a apropriação de modelos e referenciais que promovam o amadurecimento do grupo
na fé. O assessor e/ou assessora, além de ter experiência de vida grupal, deve saber
o que está fazendo no grupo. Sua ação precisa ser “intencional”, isto é, trazer consigo uma proposta pedagógica em que acredita e que ela aprofunda e defende de
acordo com o documento Evangelizadores entre os Jovens (EEJ 155).

37. O início de um grupo pode significar, para o adolescente e o jovem, um combinado de angústia e alegria. Angústia porque se está diante do desconhecido,
de novas relações, de posições que devem ser assumidas diante dos outros. Por
outro lado, de alegria, por tudo o que representa a novidade do grupo que, na
multiplicidade das relações, motiva o jovem a querer “estar junto” para enfrentar
as dificuldades.

38. O primeiro momento remete-nos a dois lugares inspiradores: Belém, lugar onde
a humanidade acolhe a Cristo; e Rosey, lugar de nascimento de Marcelino Champagnat. Em ambos, encontramos a simplicidade da acolhida de uma família na
periferia. Eles nos inspiram a vivência de valores a serem cultivados, especialmente
a acolhida e a confiança.

A Estrela
39. O símbolo carrega uma energia que aponta nossa utopia. Para quem está disposto a
começar e a sempre estar renovado na vivência de sua fé, a estrela de Belém fala de
novidade, esperança, nascimento, luz, caminho, intensidade, força, chamado, sentido, convite, resposta, viagem, projeto de vida, objetivo e tantas outras coisas. Para o
jovem que vive o nascimento do grupo, o sentido da estrela se enriquece, e se torna
um convite para o início da caminhada de vivência da fé. O símbolo não tem limites,
assim como a fome de mística e a vontade de viver.
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O lugar é Belém
40. Belém de Judá é uma cidade a 8 km de Jerusalém, plantada em cima de uma colina rodeada de vales férteis em trigo, cevada, azeitonas e vinhedos. Em hebraico,
seu nome significa “Casa do Pão”: Beth (casa) mais Lehem (pão): acena para o alimento cultivado e partilhado nas famílias. O Gênesis diz ainda que Raquel, mulher
de Jacó, foi enterrada em Belém (Gen 35,19). Belém é o cenário de Rute, voltando
com Noemi do exílio “quando estava começando a colheita da cevada” (Rute 1, 1922). Belém é a pátria de Davi, o jovem frágil que derrotou Golias com sua inteligência. O profeta Miquéias apresenta Belém como o lugar do nascimento do príncipe
da casa de Davi (Miq 5,2). Os judeus acreditavam que o Messias devia nascer em
Belém (Mt 2,1-6). Jesus, de fato, nasceu aí e foi posto numa manjedoura, por dois
motivos: historicamente, porque não havia lugar nas pousadas; simbolicamente,
porque o Menino já nasce “pão da vida” (manjedoura = lugar de comer). Dizem
que foi numa gruta sobre a qual Constantino mandou, posteriormente, edificar
uma basílica, mas Justiniano construiu outra, existente até hoje.
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41. Belém está na alma da humanidade como lugar de acolhida. Deus fez aí sua morada,
encarnando-se na realidade do povo. Não escolheu palácios, mas preferiu estar com
os empobrecidos. Neste lugar há o encontro com a natureza, que se traduz no aconchego da gruta, no colo da mãe, na acolhida de uma família nascida na simplicidade e
no desapego. Em Belém encontramos figuras maravilhosas como Maria, que guardava
tudo em seu coração; como José, o homem que aceitou ser pai de um filho carregado
de mistério; como os pastores, que foram os primeiros a receberem a notícia do nascimento do Messias esperado. Belém também nos recorda a figura dos magos que
vieram em busca da Estrela, seguindo-a em sua vontade de saber o sentido daquele
acontecimento especial.

42. Belém é periferia e é nela que nasce a salvação. Na imaginação do povo, Belém não se
compreende sem estrela: a estrela da esperança, do caminho e do sentido. Em Belém
há anjos cantando a boa notícia da chegada do menino. Uma notícia de paz atravessaria os séculos. Belém é, ao mesmo tempo, gruta e caminhada. Foi lá que chegou
o casal bendito. Belém faz pensar no controle romano por meio do recenseamento,
que garantia a opressão. Ao mesmo tempo, é hospedagem, acolhida, notícia de algo
muito bom. Belém é rejeição, pois “não havia lugar para eles dentro da casa” (Lc 2,7). Em
Belém que se realizou a epifania do Senhor. Nesse lugar Deus se revelou para o mundo.
Aí a piedade dos magos ofereceu ouro, incenso e mirra. O “menino” nasce envolto em
mistério, dentro da realidade. A vivência de fé também é uma graça que nasce dentro
da realidade.

Aspectos da mística vestida de valores
43. Na caminhada do grupo, à medida que o jovem se vai se conscientizando do seu processo de crescimento na fé, é necessário cultivar os valores da acolhida e da confiança encontradas em Belém, de modo que seu significado se transforme em atitudes.
Queremos dizer que na mística de Belém brotam aspectos importantes para formação
a do adolescente e do jovem.

44. Comecemos pela acolhida. Todos nós temos a necessidade de sermos acolhidos no
grupo, na comunidade, na família, na Igreja: precisamos ser e ter uma gruta. Infeliz-
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mente, José e Maria foram mal acolhidos. A experiência do amor de Deus se manifesta
de maneira especial nos laços de amizade que os jovens criam uns com os outros. Neste vínculo que se estabelece, o jovem se descobre, se conhece e se sente importante.
Pensemos na amizade, da qual o jovem precisa, porque está numa descoberta primeira. Relacionada com a acolhida temos também a auto-estima. Faz parte da vivência da
fé gostar de nós mesmos. Gostar do mistério que está em nós.

45. Belém é o lugar da confiança, manifestação da força do “sim” dado por Maria na anunciação (Lc 1, 26-38). José confia na encarnação do Verbo: mais tarde, alertado pelo anjo,
põe-se em fuga com Maria, para protegê-la. (Mt 1, 20-21). Os pastores vão às pressas
contemplar o menino na manjedoura (Lc 2, 8-15). Os magos seguem a estrela pelo
deserto com a confiança de que encontrariam o menino, conforme dito na profecia
(Mt 2, 5-6). Quando percebem a má intenção de Herodes, tomam cuidado de mudar
de caminho. Na vivência da fé em grupo e na construção de relações, o jovem se
depara com essa mística de Belém, desenvolvendo e exercendo a confiança em si, no
outro e em Deus, procurando ser autêntico e ter espírito crítico na constituição da sua
identidade.
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46. Outro aspecto da mística de Belém é a vivência do empobrecido. A descoberta
e a consciência da pobreza desafiam o jovem, porque não fazem parte do mundo
que imagina. Fazer campanhas ou ser voluntário em instituições de caridade não
deve ser encarado como mero assistencialismo, mas uma forma de o outro se
encarnar em nossa vida. Ajudar o jovem a descobrir o outro, na sua radicalidade,
é ajudá-lo a perceber que existem empobrecidos, resultado de uma sociedade
injusta. Não é por acaso que Deus se fez pobre.

47. Um quarto aspecto da mística de Belém é o espírito de busca. Além da procura
de José e de Maria por uma pousada, podemos encontrar os pastores buscando o menino, os magos seguindo uma estrela. Qual é o jovem que não busca a
sua identidade? É a mística de Maria e José, dos pastores, dos magos e de todos
nós. Aquelas perguntas existenciais que todos formulamos: “Quem sou? De onde
venho? Para onde vou?” Topar com o desafio de ser “eu mesmo” e não o que os
outros desejam que eu seja. Precisamos encontrar uma estrela, precisamos ouvir o
canto dos anjos. Essa expectativa dá força à caminhada grupal e pessoal. O bonito
é que ninguém busca em vão. Quem de nós não quer boas notícias para encher
a vida de sentido?

48. Em Belém também encontramos medo e conflito. José e Maria têm de fugir para
o Egito, porque o menino se tornou inimigo sem saber. A boa intenção dos magos
se depara com o veneno de Herodes. Sair do mundo tranqüilo da dependência,
“nascer de novo” para assumir a vida com os próprios pés não é algo fácil. Há adultos que desejam que a “criança” não deixe de ser criança. O adolescente sente

o convite para ser ele mesmo e isso lhe causa medo. O grupo pode ser o lugar onde esses medos, essas dúvidas e essas perguntas sejam colocadas em
comum e se transformem em desafios. Um deles é não deixar que amizade
se transforme em “amicismo”, isto é, a amizade de superfície. A mística de
Belém nos ensina que é preciso abraçar o diferente como parte de nós. A amizade aproxima-se da descoberta do outro e do diferente. E isso é fantástico!
Por outro lado, os magos descobriram que a intenção de Herodes não era das
melhores e tiveram de tomar outro caminho. Nem tudo convém. Aos poucos
a consciência vai despertando e sussurrando que, se quisermos viver a mística
de Belém, não podemos ficar imaginando um mundo de romantismos ingê-
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nuos. Igualmente, não devemos perder a vocação de sermos a encarnação da
poesia e da gratuidade.

49. Vivendo o espírito de Belém, tudo nos fala uma coisa com que o jovem sonha:
simplicidade, em outras palavras, ser o que ele é. Não fomos criados para
“representar”, mas para sermos nós mesmos. Na gruta, os magos do Oriente
tomaram um banho de simplicidade. Tiveram de se convencer que Deus é
simples. Não só simples, mas despretensioso, que não se realiza no apego às
coisas materiais. Os magos viram que Deus, antes de tudo, é! (Ex 3,14). A mística de Belém é um convite para ser tudo isso, do jeito do menino.

O Lugar marista é Rosey
50. Neste pequeno vilarejo, nos arredores da cidade de Marlhes, nasceu Marcelino Champagnat em 20 de maio de 1789. O vilarejo é claramente visível da
estrada. O caminho estreito que leva até lá atravessa um riacho ao lado do

_

30

Primeiro Momento
A Descoberta
do Caminho
Comunitário
qual, em épocas passadas, o pai de Champagnat tinha seu moinho de grãos.
Interessante proximidade: enquanto Belém é a “casa do pão” para o menino
Jesus, Rosey é “casa do grão” para o pequeno Marcelino. Do lado direito da
entrada fica a antiga casa da família de Champagnat. Uma placa adornada na
parede confirma o fato de que é o lugar de nascimento de Champagnat. O pai
chamava-se João Batista; a mãe, Maria Chirat. Tiveram dez filhos, dos quais somente seis sobreviveram.7 Rosey testemunhou parte da história de Marcelino.
Dezesseis anos de vida familiar, trabalhando e cuidando de suas ovelhas. De
seu pai herdou as idéias de uma nova ordem social; de sua mãe e tia, absorveu
os princípios de uma antiga ordem espiritual.

51. A vivência de Belém é essencial para um grupo que está começando; também Rosey carrega esse sentido. É lugar de nascimento de Marcelino, onde ele
aprendeu uma profissão e valores. Rosey se manifesta por meio de suas descobertas. As amizades da infância e a sólida formação religiosa são transpassadas
por duras experiências e frustrações que, futuramente, motivariam uma transformação em sua vida e em sua realidade. De Rosey emanam diversos aspectos importantes para o inicio da caminhada dos grupos e de suas descobertas.

Aspectos para a mística do carisma marista
52. O primeiro deles é a acolhida traduzida no espírito de família. Na vida do menino Marcelino tais dimensões sempre foram fundamentais. Como numa família,
que recebe com muita alegria uma nova vida, assim também no grupo todos
esperam ser bem acolhidos. Amado desde o seu nascimento, Marcelino foi uma
criança querida e esperada. Ser bem acolhido por todos é fator primordial para
quem começa sua caminhada nos grupos.

53. O segundo aspecto da mística de Rosey é a descoberta das primeiras responsabilidades. Marcelino, na medida em que vai crescendo, se depara com a dureza
da vida. Os sonhos muitas vezes são atravessados pelas impossibilidades financeiras e artimanhas da história. Mas, ainda assim, Rosey é um lugar privilegiado
de amadurecimento. No grupo se aprende com as dificuldades; por outro lado,
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nele torna-se possível a construção de muitas perspectivas. Em Rosey, Marcelino
começa aprender a profissão do pai e a ajudar nos trabalhos de casa. O grupo
mostra-se como um ambiente especial para que o jovem comece a descobrir suas
primeiras responsabilidades. É uma descoberta ao mesmo tempo de si mesmo e
de seus próprios limites.

54. Em Rosey encontramos a mística dos bons exemplos. Para qualquer jovem que
inicia sua caminhada no grupo, há a necessidade de referenciais. São aqueles modelos que, mais do que ensinar grandes teorias, indicam pelo testemunho o caminho por onde seguir. Aqui percebemos a importância de uma boa assessoria
para os primeiros anos de grupo. Na vida de Marcelino, em Rosey, estes modelos
estão presentes. Seu pai era um homem instruído e sensato que, pelo seu caráter conciliador e prudente, era admirado e respeitado por toda a comunidade.
Sua mãe carregava ao mesmo tempo um caráter firme, terno e piedoso. Cuidou
pessoalmente e com muito zelo da educação e formação de Marcelino e de seus
outros filhos. Havia ainda uma tia religiosa que, pela atitude piedosa, mas firme,
contribuiu na formação do caráter e religiosidade de Marcelino.

55. O quarto aspecto da mística de Rosey é o espírito de justiça. Marcelino-menino
depara-se com uma sociedade que acabava de sair de uma revolução. Vê ao seu
redor muitos valores serem colocados à margem, em nome de uma nova ordem
social. Nesse contexto ele se depara também com suas primeiras crises. Ao freqüentar seu primeiro dia de aula, e ainda muito tímido, é chamado para fazer a
leitura. Nisso, um colega toma a sua frente. O professor muito irritado “deu uma
bofetada no rapaz e o mandou chorando para o fundo da sala”.8 Tal atitude mexeu
profundamente com Marcelino e despertou o seu espírito de justiça. Essa postura
o incentivou, mais tarde, a tomar sérias decisões em sua vida. Rosey nos ensina
a enfrentar a vida com gratuidade e doação, sem nunca perder a indignação e
tomar uma posição em face das injustiças.

56. A mística de Rosey é também a da construção da vocação e da espiritualidade.
Talvez este seja um dos aspectos mais bonitos e mais intrigantes, tanto de Rosey,
como da vida de cada um dos jovens que começam a sua caminhada. Quando
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crescemos, carregamos conosco os valores que fomos construindo no decorrer
da vida, especialmente aqueles que adquirimos, quando crianças e adolescentes.
Na tomada de decisões, a coragem e o caráter de Marcelino foram fundamentais.
A vocação está ligada ao modo como nos relacionamos com o meio em que vivemos e de que forma alguns valores foram cultivados. O grupo é um espaço de
viver uma experiência profunda de Deus e, aos poucos, ir descobrindo a vocação,
vocação que, a exemplo de Marcelino, está comprometida com a realidade e com
o contexto em que se vive. Também é missão do grupo colaborar para que o
jovem possa saber ler a sua realidade e descobrir suas potencialidades. Esse não
é o tempo de escolhas definitivas, mas de começar uma caminhada, de tomar
uma atitude. Tempo de o jovem tornar-se sujeito de sua história e construtor da
realidade.

Ícone do Primeiro Momento
57. O ícone circular traz uma estrela de oito pontas. Lembra o monumento feito no
local onde a tradição diz ter nascido o Cristo, na cidade de Belém; neste lugar está
uma estrela cujas formas são repetidas no nosso ícone. As personagens colocadas
dentro da estrela – centro e pontas – mostram fatos da infância do Salvador. Nos
espaços entre as pontas das estrelas, as imagens narram a infância de Marcelino.
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58. Neste primeiro momento, somos convidados a olhar os passos iniciais dados pelo
Cristo-menino. Contemplamos o mistério do nascimento de Jesus, o anúncio de
João Batista e as primeiras revelações sobre o Deus que veio morar no meio de
nós. Vemos o anjo anunciando a Maria que ela seria mãe do Filho de Deus e motivando José a se tornar pai adotivo de Jesus; a fuga para o Egito, para proteger o
menino da perseguição do Rei Herodes; a apresentação de Jesus, no Templo de
Jerusalém, conforme a tradição judaica.

59. Partindo desta epifania de Cristo, vamos descobrir, também, os principais acontecimentos da vida do menino Champagnat: nascimento, vida em família, contato
com a escola, educação dada pela mãe, tudo isso tendo como cenário a época da
Revolução Francesa. Vamos conhecendo como Deus chamou Marcelino por meio
de fatos, pessoas e valores.

60. A grande cruz, cujos braços se encontram no centro do círculo, lembra o Mistério
total da Páscoa de Cristo, que liga todas as coisas. No menino que nasce, já estão
presentes a cruz e a ressurreição, a dor e a alegria, mas sobretudo a esperança que
a estrela simboliza. Como Jesus e Champagnat, somos envolvidos por uma estrela
que nos ilumina e guia.

Legenda do Ícone
Centro da estrela: Natividade de Cristo e João Batista (passagem
do Primeiro Testamento ao Segundo).
Nos raios da estrela: infância do Salvador (sentido horário,
começando de cima): Anunciação, Fuga para o Egito,
Apresentação, Visitação.
Nos intervalos dos raios: Infância de São Marcelino: Capela em
Rosey, Episódio do menino que levou uma bofetada, Imagem do
pai de Champagnat e as armas da Revolução, Bastilha, o moinho,
Champagnat com a tia religiosa, casa paterna de Champagnat,
episódio da chama que paira sobre o menino no berço.
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2

Segundo
Momento
O símbolo é o

Coração Acolhedor.
O Lugar bíblico é

Nazaré.

O Lugar marista é

Verrières.
Os valores são

Amizade e Partilha.
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A Descoberta do Grupo
61. Na caminhada do processo de educação na fé, o segundo passo é A DESCOBERTA DO GRUPO. É o período em que o grupo se vai reunindo e organizando,
estabelecendo relações, descobrindo a importância do outro e de si mesmo, despertando para o compromisso comunitário. O jovem e o grupo vão desvendando
o valor e a importância de se assumirem como protagonistas da história. Além
de tudo, começam a perceber as contradições que permeiam a nossa realidade
e a nós mesmos, confrontadas com o projeto de Deus. É, portanto, um tempo
de conflito e discernimento em que se espera levar o jovem ao compromisso do
discipulado de Jesus Cristo (EEJ, 145).

62. Em meio a inúmeros significados e sentidos, o jovem, tanto consigo mesmo como
na relação com os outros do grupo, vai aprendendo e se constituindo como “sujeito inteiro” e, como diz o documento Evangelizadores Entre os Jovens (EEJ,
143-144), permanentemente inacabado, revelando sua identidade, suas aptidões,
superando suas crises e conflitos, reconhecendo seus limites e potencialidades. É
um momento carregado pelo exercício da autonomia e pela percepção da capacidade e responsabilidade. Ao mesmo tempo, reconhece-se a presença de Deus
na vida, chamando o jovem a dar continuidade à proposta libertadora de Jesus.
“Desta experiência Deus se torna próximo do jovem, um Deus que é Pai e Mãe,
mistério, comunhão e missão, Uno e Trino, que se revela na Trindade, e se manifesta nos sacramentos e na vida comunitária” (EEJ, 60).

Símbolo: o Coração Acolhedor
63. Para vivenciar o momento da descoberta do grupo propõe-se, como símbolo, o
Coração Acolhedor. Um coração que acolhe a amizade, a compreensão, a família,
a comunidade, a vocação, o conflito; um coração que acolhe a si mesmo, o diferente, a realidade de gênero, a capacidade de escuta e de curiosidade, o afeto; a
capacidade de mergulhar na vida e no amor de Deus. É igualmente um coração
que partilha. Não é egoísta, que se fecha em si, mas é altruísta, que se abre para o
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outro e assim se faz sujeito com outros sujeitos nas relações que estabelece com
o mundo, crescendo, a exemplo de Jesus, em estatura, sabedoria e graça (Lc 2, 52).
É, portanto, fonte cristã de vivência do amor ao próximo, daquele que tudo deixa
para se colocar a caminho junto com outros, em vista da construção da civilização
do amor.

O lugar bíblico é Nazaré
64. Nazaré é uma bela localidade da Galiléia, ao norte de Israel. Fica a 22 km do Lago de
Tiberíades. Há muitas flores e o seu próprio nome, em hebraico, fala de “florescer”. Tem
raízes antigas, remontando até os anos 900 a.C. Descobriram-se aí silos para os cereais,
cisternas para água e vinho, mas ela nunca foi muito considerada. “Pode vir alguma
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coisa boa de Nazaré?” (Jo 1,46) perguntavam-se as pessoas. Tornou-se conhecida porque aí se deu a Anunciação e porque José e Maria foram morar lá depois da fuga para
o Egito. Além disso, Jesus Cristo viveu aí cerca de 30 anos, antes de sua vida missionária,
por isso foi conhecido como “Jesus de Nazaré” ou então, Jesus, “o nazareno” (Mt 2,23).
Foi em Nazaré que Jesus falou de sua missão, mas seus compatriotas não gostaram
nada e quase o mataram. (Mc 6,1-6). Nazaré está distante do centro do poder (Jerusalém). Nazaré é local para onde os discípulos foram enviados para fazer a experiência
do ressuscitado.

65. O grupo – assim como toda pessoa – passa pela fase da adolescência. Uma fase
linda, misturada com os turbilhões das descobertas e as perdas infantis. É importante, por isso, vivermos a mística de Nazaré, como lugar de amadurecimento de
Jesus, que se reveste de alguns aspectos que, além de tudo, nos dão um fundamento bíblico e teológico do que se vai vivendo. No espírito desse momento – de
descoberta do grupo - Nazaré é fonte da acolhida e da partilha.

Aterrissando em Nazaré
66. Nazaré, em primeiro lugar, é família e crescimento. Aprender a ser filho é uma
aventura que começa, mas não termina; aprender a ser pai e mãe também
não tem final marcado, é aprendizado no cotidiano. Não nos esqueçamos de
que Maria e José foram educadores e Jesus foi filho e aprendiz da vida. Assim
como os pais são as referências, esses não podem impedir o desenvolvimento
da personalidade do filho. A família é o ninho ao qual se volta; porém é preciso
romper com ela, de forma a manter um vínculo saudável, um afeto com autonomia. A passagem da dependência para a autonomia é algo que se inicia
no tempo da adolescência; o grupo é um espaço privilegiado, onde o jovem
desenvolve a sua autonomia.
67. Nazaré é, em segundo lugar, adolescência e juventude vividas como processo. Percebe-se que o crescimento vem carregado de novidades. Tudo se
desenvolve, não só o corpo; também a curiosidade, o relacionamento, os
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sentimentos, os afetos. A adolescência e a juventude com suas inquietudes e
inseguranças, são tempos de questionar a relação consigo mesmo, com o grupo,
com a sociedade, com a ecologia, com Deus, e com os diferentes meios em que
nos inserimos. É hora de romper com o egocentrismo, deixando de se ver como
único no mundo, e de se abrir para o outro. Até o mundo, que parecia ser de
determinada forma, de repente aparece de modo diferente. Nazaré é um mundo
que se descobre.

68. Em terceiro lugar, Nazaré é o lugar do trabalho e do estudo. Nazaré está situada
na periferia, empobrecida, comunidade bonita onde se convive. É ali que se dá a
iniciação à Torah, à lei de Moisés e à vivência religiosa. É o lugar onde Jesus trabalha, aprende a profissão de José e aos poucos vai descobrindo as desigualdades
entre os habitantes da cidade. Os romanos detinham o poder central, reforçando
o preconceito de classe que havia naquele tempo e que persiste ainda nos dias de
hoje. Assim, na caminhada do grupo, essas diferenças são elementos importantes
para compreender a existência das outras pessoas e as relações de poder e classe
que se fazem presentes. Como na vida de Jesus, a centralidade da palavra de Deus
é o elemento desencadeador de processos de consciência, alimento para nossa fé,
superação de um pensamento ingênuo e constituição de um pensamento crítico.

69. Nazaré é, igualmente, o lugar da convivência. Na família, em primeiro lugar, mas
depois fora dela. Não se sabe quando, mas um dia a família do adolescente e
do jovem passa ser o grupo de amigos. Iniciam-se as aventuras das coisas mais
“arriscadas”, inocentes e menos inocentes. João Batista era da idade de Jesus. É
difícil imaginar os dois, cada um com seu jeito forte de ser, descobrindo coisas de
adolescência e juventude! É muito difícil conceber que todos, da vila de Nazaré,
tenham sido da mesma classe. O espírito de Nazaré vai revelando – para quem
quiser – um mundo de realidades ao mesmo tempo amigáveis e conflitivas. E
isso vai mexendo no coração da adolescência. Até o despertar da consciência de
classe oferece sua fisionomia atrevida e agressiva. Na mística de Nazaré, experimenta-se açúcar e sal.

70. Por último, Nazaré é lugar da descoberta da missão e do protagonismo. Foi em
Nazaré que Jesus passou seus mais longos anos, onde sofreu a primeira rejeição,
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isto porque descobriu que tinha uma missão. As pessoas não são iguais e quando
despertam para o protagonismo, a reação nem sempre é de acolhida, nem por
parte dos pais nem por parte da comunidade (Lc 4, 22-30). Basta recordar o que
as Escrituras contam de Jesus: aos 12 anos, peregrinou com Maria e José a Jerusalém; no retorno, em vez de voltar com algum deles, permaneceu no Templo, em
meio aos doutores para aprender, perguntar e intervir. O menino faz uma primeira
afirmação questionadora para seus pais que o procuravam carregados de aflição.
A frase de Jesus é muito vigorosa: “Não sabiam vocês que eu devo estar na casa
de meu Pai?” (Lc 2, 49). Assim como Jesus, o grupo vai descobrindo sua missão e
vocação, despertando para um projeto de vida.

O Lugar marista é Verrières
71. Verrières é o seminário menor, onde Marcelino, aos 16 anos, é matriculado como
seminarista. Fica ali nos anos de 1805 a 1813. O seminário de Verrières estava instalado provisoriamente e não reunia boas condições materiais. A maioria dos
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seminaristas alojava-se na casa paroquial que, embora ampla, estava muito danificada. Para os que não cabiam aí, foi necessário achar espaço em uma granja
próxima. Na época de Marcelino, o número de residentes oscilava entre oitenta e
cem jovens. Nos oito anos que Champagnat passou em Verrières, solicitou o auxílio
divino com muita confiança. Essa confiança em Deus já constituía uma das pedras angulares de sua espiritualidade. Pobremente abrigado e alimentado, tendo
que lidar com suas deficiências acadêmicas, aprendeu a suportar e a superar as
agruras da vida. Foi uma lição muito importante que o levaria a agüentar firme
nos anos vindouros.

72. Num canto pobre e desconhecido da França, Marcelino jovem se prepara
e vai aprendendo com as situações. Verrières, para Marcelino, foi ocasião
de confusão, superação, descoberta, discernimento e perseverança. Foi ali,
como também em Lyon, que se deixou guiar pela força do Espírito Santo
e pelo amor mariano, preparando-se – de coração acolhedor - para ser
sacerdote e amadurecendo seu compromisso com a juventude, tendo a
inspiração de fundar o Instituto Marista9.
73. Verrières é o lugar do apoio familiar. Terminado o primeiro ano de seminário,
Champagnat, por ter fraco desempenho escolar, é convidado a deixar o seminário. Sua mãe, vendo que o filho merecia nova chance, leva-o em peregrinação a La Louvesc, junto ao túmulo de São Francisco Regis. Além disso, intercede junto ao padre superior para que o aceitem novamente no seminário. Todo
adolescente necessita de alguém que possa apoiá-lo nas fases mais difíceis de
sua vida. A família deve ser para o adolescente e o jovem um lugar que lhe inspire segurança. É também o local primeiro da educação, onde se despertam
valores e compromissos. Na vida de qualquer adolescente a relação familiar
é uma via de mão dupla. São necessários abertura e diálogo das duas partes.
Por isso a mística de Verrières nos aponta dois movimentos importantes nesse
momento da descoberta do grupo. O primeiro diz respeito ao fato de o grupo
ser um espaço de aprendizagens e de formação; o segundo aponta o diálogo,
elemento de construção de convergências e consensos que possibilitarão o
avanço do grupo e do jovem.
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74. A autonomia e a superação são outros dois aspectos significativos da mística
de Verrières. Champagnat teve muitas dificuldades com seus estudos no seminário. Muitas vezes, sua timidez dava margem ao desprezo por parte de seus
colegas. Aos poucos, contudo, Marcelino foi superando as dificuldades e con-
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quistando o respeito de todos os seus companheiros. Em Verrières o jovem
Champagnat deixa a dependência da família e arrisca-se numa nova vida. As
diferenças entre ele e seus colegas possibilitaram-lhe descobrir-se como ser
único, amadurecendo sua identidade. Não há caminho fácil nessa busca, pois
“o caminho se faz caminhando”. Trata-se de um “processo” onde, aos poucos,
o adolescente e o jovem se descobrem como sujeitos de limites e potencialidades.

75. Para a vida do jovem ou do grupo Verrières significa fé e perseverança. Marcelino tem em torno de 15 anos e conserva em si muitos sonhos que apontam
a necessidade de construção de um projeto de vida. O caminho de Verrières
não se mostrou tranqüilo e sereno, mas a perseverança o fez vencer as dificuldades com os estudos, quando lhe diziam que desistisse de ser padre.10 O
conturbado início no seminário e a morte da mãe são fatos que, reunidos, dão
conta da teimosia que o guiou até sua ordenação. A perseverança de Champagnat tem um sentido que deve dizer muito ao grupo nesse momento: o
sentido da fé. A fé é o alimento que faz perseverar no caminho. Fé no Projeto
de Deus, nos homens e mulheres que, como ele, ousam sonhar um mundo
diferente, na Igreja. Esta, apesar de suas contradições, promove o serviço do
Reino, fazendo surgir santos e mártires, homens e mulheres, comprometidos
com a justiça social, dando a vida pelo Projeto do Pai.
76. Verrières é o lugar da transformação interior. As experiências de Marcelino foram significativas e produziram, nele, mudanças internas: caminhando
da confusão ao discernimento de sua missão e da tímida experiência de fé
dos primeiros anos a uma vivência evangélica que contagiava a outros. O turbilhão de sensações que o jovem sente nessa etapa da vida, as relações e
apropriações que ocorrem no grupo produzem transformações interiores que
se podem traduzir em atitudes evangélicas, coerentes com o espírito de Verrières: de amizade e partilha, de respeito ao outro, de valor à vida, de profunda
experiência de fé, de discernimento, de coerência testemunhal e de compromisso histórico com a causa do Reino.
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Ícone do Segundo Momento
77. O ícone tem a forma de um coração. Sugere que o momento da descoberta
do grupo, em síntese, nos deveria inspirar a agir cordialmente. Quem se inspira
no Coração Acolhedor é capaz de sair de si mesmo. Estamos num momento
que leva a valorizar “o outro”, a pensar na família, na comunidade e na sociedade. Jesus e Champagnat, adolescentes, puderam experimentar isso através de
tudo aquilo que vivenciaram nesta fase da vida. Eles são capazes de mostrar
que construíram, como adolescentes e jovens, valores que brotam de um coração aberto e generoso.
78. No ícone, vemos desenhados três corações: os dois menores trazem imagens que lembram a vida do Cristo adolescente: Jesus no Templo, aos doze
anos; convivendo em família e com amigos; na comunidade e na sinagoga.
Os traços do coração maior emolduram personagens e fatos decisivos para
o Champagnat adolescente: o trabalho no campo com a família; o chamado
à vocação sacerdotal; a vida no seminário; o início da devoção a Maria. Uma
grande cruz perpassa os três corações, lembrando o grande Mistério da Páscoa da vida de Cristo.

Legenda do Ícone
Coração central: a Família de Nazaré
Coração intermediário: (sempre em sentido horário) na parte superior, a
família Champagnat; na seqüência, edifício da Basílica da Anunciação em
Nazaré, a fonte de água de Nazaré, Jesus entre os doutores da lei, cena apócrifa da vida de Cristo.
Coração maior: (sentido horário, começando de baixo) a vocação de Champagnat, Bastilha e final da Revolução, Champagnat pastor, Champagnat em
férias do Seminário (episódio da maçã), a Virgem Maria, fachada do Seminário de Verrières, São Francisco Régis.
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3

Terceiro
Momento
O símbolo é a

Boa Mãe.

O Lugar bíblico é

Cana.

O Lugar marista é

La Valla.

Os valores são

Sensibilidade,
Determinação e Alegria.
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A Descoberta da Comunidade
80. E a vida, isto é, o “processo”, continua. A DESCOBERTA DA COMUNIDADE
é outro “passo”. Dentro da vida e dentro do processo, nós e o grupo. Nesse
processo sempre há novidades, sempre há o que celebrar. A descoberta da
comunidade aproxima-nos mais da festa e a juventude é a encarnação desta
celebração e da mística da festa que precisa ser fomentada todos os dias. No
final de tudo, Deus quer que vivamos em comunidade e façamos da vida uma
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festa. O lugar bíblico que escolhemos para localizar esse momento do processo
da educação na fé é Caná. Esse lugar é festa de casamento: ocasião de vínculos
com alegria, de aliança. E isto se dá, justamente, na comunidade.

81. O processo de crescimento na fé vai avançando, indo além do grupo. Defrontamo-nos com Jesus jovem, numa festa, dando sentido para ela. Assim como Jesus
assume sua missão para a qual veio, o grupo vai descobrindo a sua missão nos
planejamentos, nos compromissos na comunidade e no meio em que se insere. O
adolescente se transforma em jovem. O grupo adolescente se transforma em grupo jovem. O grupo vai aprofundando sua identidade. Por isso uma nova mística
também vai lançando suas raízes: a mística de Caná, relacionada com a descoberta das necessidades da comunidade. O vinho que falta são os desafios e carências
que a sociedade tem e que provocam o grupo a assumir sua missão.

Símbolo: A Boa Mãe
82. O símbolo que nos acompanha para representar este terceiro momento do
processo de caminhada na fé é a Boa Mãe. Em Caná a Boa Mãe, além de
comprometida com a realidade concreta da festa, o casamento, é amorosa
porque se alegra com os que vivem uma ocasião importante em suas vidas.
Acolhedora e presente, é realista, determinada e capaz de perceber para onde
vai a missão de seu Filho, não deixando de ser a intercessora e a protetora dos
que estavam ameaçados por uma necessidade. Como Maria, somos convidados a ser discípulos fiéis, mediadores das carências do povo, colocando-nos
a serviço, com identidade definida. Foi em Caná que Maria, além de ser Mãe,
aprendeu a ser discípula do próprio filho que criou. Tornamo-nos “modelos” e
“referências”, se em nós palpita a vontade de sermos sempre mais seguidores de
Jesus, discípulos e missionários do jeito de Maria.11 Torna-se, assim, a primeira
discípula, sendo exemplo para todas as pessoas: seguir Jesus do jeito de Maria
é um modo privilegiado de viver em plenitude o cristianismo.12
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O lugar é Caná
83. Caná é um povoado da Galiléia, que se localiza a 8 km ao norte de Nazaré, onde
Jesus realizou seu primeiro milagre. O “sinal” se concretizou na festa de um casamento para o qual fora convidado com os discípulos, onde Maria, sua mãe, também estava presente (Jo 2, 1-11). Jesus com os seus já formava grupo. O fato é que,
no decorrer da festa de casamento, o vinho estava terminando e Maria intercede
junto ao filho para que Ele desse um jeito. Jesus diz: “minha hora ainda não chegou” (Jo 2,4), mas aceita o pedido da mãe. Segundo os exegetas, o casamento é o
símbolo da união de Deus com a humanidade realizada na pessoa de Jesus. Sem
Jesus, a humanidade vive uma festa de casamento sem vinho. Maria, aliviando a
situação constrangedora, simboliza a comunidade solidária que nasce da fé em
Jesus. “Façam o que Jesus mandar” (Jo 2,5), disse ela e deixou o filho numa situação provocadora. Assim como Jesus assume sua missão, Maria além de mãe, passa
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a ser discípula. Perto de Caná, vindo Jesus da Judéia, ocorrera outro fato extraordinário:
um funcionário do rei que tinha um filho doente e foi pedir a ajuda de Jesus (Jo 4, 4650).

Diferentes trajes de Caná
84. A mística de Caná vem revestida de diferentes trajes. O primeiro é o da novidade:
o primeiro milagre, a festa de uma vida nova a dois, a vida que adquire sentido,
deixando de ser água para transformar-se em vinho de alegria e esperança. Caná
pode ser considerada o lugar onde começa a vida pública de Jesus, em que o grupo descobre que não tem sentido apenas para si mesmo, mas que existe também
para a comunidade. Como Jesus, o grupo começa a sair de si mesmo, ainda que
isso não seja tão tranqüilo. Revelar-se aos outros exige uma saída nem sempre
fácil. Pertencer a uma realidade mais ampla, apesar de ser algo desejado, provoca
renúncias, amadurecimentos e superação de medos. Aprender a ser “sinal” requer
testemunho. Jesus se apresenta a partir da provocação de sua Mãe, por isso Caná
se traduz em mística da novidade.

85. A mística de Caná tem um segundo traje, muito bonito: o da festividade. Apesar
dos problemas que se vão descobrindo com o amadurecimento da consciência
crítica, dando-nos conta de que na vida social falta vinho, é preciso fazer como
Jesus: dar um sentido de esperança e de alegria para um mundo que não pára de
convidar nos para a tristeza da desesperança. Vinho é alegria. O jovem e o grupo
descobrem que é para isso que eles são a encarnação da novidade. Deus não nos
chamou para a morte, mas para a vida; nosso Deus não é um Deus de mortos, mas
de ressuscitados no cotidiano (cf. Mc 12, 27). O maravilhoso é que a descoberta da
própria missão se dá num clima de festa. A missionariedade não é um fardo, mas
a explosão da vida que se sente chamada para ser doação.

86. Importa que nos demos conta de que é na mística de Caná, mística de festa, que
Jesus assume seu protagonismo como pessoa-sujeito de sua história e como filho de Deus. Mesmo que reclame da mãe, ele sabe que nem sempre a hora depende de nós mesmos. A “militância”, da qual tanto falamos, não deixa de ser uma
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graça que recebemos. Na mesma linha de festividade, o projeto de vida se concretiza e reforça a missão. A elaboração deste projeto é alimentada pelo sabor do
vinho da festa de um casamento. A própria necessidade que se vai sentindo é que
o mundo precisa de uma transformação radical e não apenas de remendos, isto
é, transformar água em vinho, é parte da mística de Caná. A própria Mãe de Jesus,
talvez sem querer, mas com sensibilidade, vê mudada sua vida, quando deixa de
ser uma grande mãe para ser a primeira grande discípula, aprendendo a ser ela
mesma com a ajuda do filho. Podemos dizer que Caná é um período importante na juventude de Jesus: assumindo sua vida, libertando-se de dependências,
abraçando a humanidade em seus sonhos e carências, sendo testemunho para os
discípulos que não deixavam de acompanhá-lo em todos os seus gestos.

87. Outro sentido da mística de Caná relaciona-se com a graça do discipulado. “Fazei
tudo o que Ele vos disser” (Jo 2,5), disse Maria. Em Caná, assim como Maria, aprendemos a ser discípulos e a ter Jesus como referência em nossa vida. Nem sempre pensamos na profundidade do que significa Jesus para nós: “Caminho, Verdade e Vida” (Jo
14,6). Assim, Maria tem o importante papel de nos recordar, a todo o instante, este
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aprendizado. Precisamos estar atentos e sensíveis, pois no caminho do discipulado
sempre se apresentam situações imprevistas que desafiam e ensinam.

88. Na mística de Caná, encontramos outra feição de profundas repercussões no povo
de Deus: a aliança, convite a uma relação de amor e de compromisso. O casamento simboliza a festa da união de Deus com a humanidade, este é o momento
onde o grupo procura dar respostas à proposta do projeto de amor que Deus
tem, assumindo postura de comprometimento consigo mesmo, com os outros
e com o projeto de construção do Reino. Da mesma forma, a mística do assessor
encontra em Caná uma fonte para celebrar sua aliança com o jovem, com o grupo;
bem como a aliança do jovem, especialmente dos coordenadores, com o grupo,
e do grupo com a sociedade, com a Igreja. O sonho de Deus é, enfim, uma aliança
vivida por todo o universo.

89. Caná carrega em si ainda outra dimensão importante para a vivência do processo
de educação na fé. Referimo-nos à vivência sacramental. A transformação da
água em vinho foi o primeiro “sinal” da prática de Jesus. A vida sacramental, especialmente da Eucaristia e da Penitência (Reconciliação), não pode ter aspecto
secundário na vida de quem deseja ser discípulo, ser protagonista e alimentar-se
da festa e da novidade, celebrando a plena aliança com Deus. Estamos falando
da pessoa e do grupo. Estamos falando de inserção na comunidade. A juventude
não será “sacramento da novidade”, se a experiência sacramental não fizer parte da
vida da pessoa. Não basta ser “jovem” de corpo; é preciso ser “jovem” de expressão,
isto é, ser sinal em seu sentido integral. Perdemo-nos em nossa utopia, se não a
comermos e bebermos como se bebe e se alimenta a garantia de viver em espírito
de “vinho”, não de “água”. 13

90. Na passagem da festa de Caná é possível percebermos elementos simbólicos que
nos remetem à vida em sociedade. A festa de casamento traz em si o sentido
da aliança, onde se assume o desprendimento de si, do projeto de vida individualista para o planejamento de um sonho conjunto. A comunidade da festa é
a base onde se buscará apoio para esse projeto. Os convidados são aqueles ao
quais queremos bem e fazemos questão de que estejam do nosso lado. O vinho
é a vida. É o elemento que nutre e garante a força que alimenta os sonhos. Jesus está
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entre os convidados e naquele contexto, faz parte da sociedade do bem querer. Ao
ser interpelado pela sua mãe, questiona-se: “por que eu?” Depois percebe a sua responsabilidade de liderar a renovação da alegria e do sonho, representado pelo novo
vinho na festa.

91. O grupo jovem é uma comunidade que inicialmente se constitui de pessoas que se
aceitam e se identificam pelos seus ideais. As dificuldades enfrentadas no dia-a-dia e a
própria dinâmica do grupo podem fazer com que o “vinho acabe”. Assim como Jesus,
o jovem pode perguntar-se “por que eu?”. Logo em seguida, lança seu olhar sobre a
comunidade, o grupo, e percebe a importância de sair do comodismo, empenhando-se no seu revigoramento junto à comunidade.

O Lugar marista é La Valla
92. Certa simplicidade marcava a vida em La Valla. Nos meses de verão os trabalhos nos
campos ocupavam o dia. O inverno trazia noites longas, durante as quais a fiação,
o conserto de móveis, os momentos de calma junto à lareira, eram passatempos comuns. Os vizinhos se detinham para conversar, cantar ou ajudar nas fainas domésticas. A união da família permanecia forte. No entanto a Revolução representou uma
mudança para este modo de vida, que era amplamente aceito. Os homens começaram a participar nas reuniões políticas, passando menos tempo em casa. Alguns
freqüentavam as tabernas para beber, discutir política, ler os jornais, ou escutar sua
leitura. Outros passavam o tempo na elaboração de pasquins e manifestos impressos
rudimentarmente.
93. A palavra La Valla, significando “vale”, é realmente um eufemismo, quando se aplica à região próxima do monte Pilat. Em lugar de ser formada por extensões de
bom solo, é rodeada de montanhas e com dificuldade se encontra algum terreno plano no local. Encostas, rochedos, precipícios, torrentes vindas da montanha,
abrem caminho, rodeando rochedos e barrancos, não são paisagens incomuns.
Alguns lugares eram quase inacessíveis por falta de estradas transitáveis. Nesse
cenário Champagnat foi nomeado auxiliar da paróquia. Sem dúvida, esta foi uma
incumbência muito difícil.
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94. La Valla está relacionada à disponibilidade, humildade, sensibilidade, ousadia e trabalho com que Champagnat, recém-ordenado, se pôs a servir, não por uma causa
própria, mas pela causa divina, empenhando-se na construção de sinais do Reino de
Deus. Esses valores que nos inspiram La Valla devem estar presentes em um grupo
neste momento de descoberta da comunidade, em que se avança da adolescência
para a juventude grupal, em que o jovem procura o verdadeiro sentido do amor e
assume compromissos com mais seriedade, passando a abrir-se à realidade social
(EEJ, 193). A mística de La Valla, como os outros lugares maristas, se apresenta em
várias feições.

Feições da mística de La Valla
95. A primeira delas diz respeito à responsabilidade e ousadia. Já não parece difícil
associar a experiência vivida por Champagnat àquela que encontramos em Maria.
Jovem simples de Nazaré, embora assustada com o projeto que Deus lhe confia,
assume-o com responsabilidade e ousadia (Cf. Lc 1, 28-38). Por isso ela sempre será
para Champagnat – e para nós - modelo de escuta e de perfeita discípula. Estas duas
feições que estiveram presentes na vida de Champagnat nos devem inspirar no tra-
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balho do grupo a não temermos a possibilidade de “fazer novas todas as coisas” (Is
43, 19; Ap 21,5). É preciso ousar para suplantar antigas formas e instaurar a novidade.

96. Em complemento da ousadia está a responsabilidade, que traz consigo o discernimento. Não podemos “embarcar” em qualquer projeto de qualquer jeito. É
necessária responsabilidade na criação e condução dos projetos, para que eles
possam vingar e dar frutos. Desta maneira não existe risco de vender as falsas novidades que se apresentam. Ousar com responsabilidade é necessário para romper
com a mesmice, e alçar o grupo a outras possibilidades, sempre inspirados no
projeto maior, que é o de Deus.

97. A segunda feição diz respeito à dimensão do serviço que, a exemplo de Maria,
Champagnat experienciou com a mesma humildade e gratuidade. Em La Valla
encontramos um Champagnat ainda jovem, recém-ordenado, com o coração ardendo de zelo e desejo de servir. Aos poucos vai tendo dimensão das alegrias e
desafios que o colocam a serviço do Reino. Novamente recorremos à imagem de
Maria que, mesmo grávida, se coloca a serviço de Isabel (Lc 1, 56), ou a imagem
de Jesus que, no lava-pés (Jo 13, 1-17), dá-nos a dimensão exata de seu amor e
gratuidade por nós. Na vida de Champagnat, tanto a dimensão de serviço quanto
a expressão de amor e gratuidade ficam explícitas quando, numa determinada
situação, doa seu próprio colchão para uma pessoa que lhe pede abrigo.14 O espírito de La Valla, que é espírito de serviço, deve guiar as ações do grupo. Serviço aos
mais humildes, serviço que nos guia na gratuidade, no despojamento, na alegria
de se colocar disponível para a causa do Reino. Não há serviço sem humildade,
gratuidade e disponibilidade, elementos que moveram Champagnat e que nos
ensinam muito na vida do grupo.

98. La Valla é local de discernir e aprofundar o projeto de vida. Cada vez mais convencido de que Deus o chamava e conduzia, Champagnat vive, nesse pequeno
lugarejo, uma das experiências fundantes para o novo passo que Deus o chamava
a dar: ser fundador. Sem dúvida, esse novo passo exigiu muito dele: um repensar
e reestruturar o seu projeto de vida, principalmente conciliando a tarefa de ser
sacerdote com a vontade de iniciar uma congregação religiosa. Jamais deixou que
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o desânimo o abatesse. A vida é lançar-se ao desafio, é descobrir o que Deus espera de nós em nossos projetos, numa atitude de confiança recíproca, entre nós e
Deus. O grupo é espaço de viver e construir o projeto de vida, partilhando nossos
desafios e utopias e abertos à presença de Deus.

99. Nas atitudes de Champagnat, que se revelam em La Valla, tudo respira entusiasmo e determinação. Os braços e o coração de Champagnat eram testemunhas
dessas feições. Os braços conjugavam o amor do trabalho ao carinho para com os
pequeninos, desde a catequese; o coração mostrava-se aberto, confiante e apaixonado pela missão que Deus o confiara. Sua inserção corajosa na realidade de
pobreza e abandono não era apenas mérito de um jovem padre, mas de um homem de espírito. Ele se entendia ancorado no coração de Deus e enraizado na terra, comprometido em transformá-la num mundo de irmãos. O espírito de Champagnat evoca, no movimento do grupo, que este não é local de acomodação e
conformismo. Pelo contrário, é espaço no qual nos revestimos de entusiasmo pela
causa do outro, do pobre, do humilde, de apelo à vida, e vida em abundância (Jo
10,10). Lançamo-nos a construir outras possibilidades que não sejam as que sentenciam à morte aqueles que pouco têm. 15

100. Podemos destacar ainda como mais uma das feições que a mística de La Valla
nos inspira, a abertura e a sensibilidade. La Valla tem, na vida de Champagnat
e na tradição marista, um significado todo especial. É como afirmamos acima,
um lugar teológico em que as qualidades de Champagnat como presbítero,
fundador e educador se revestem de abertura e sensibilidade. É local onde, ainda hoje, escutamos o pulsar de seu coração pelos jovens e crianças mais abandonados, onde ouvimos o eco de sua voz vibrante que nos anima na missão e
nos exorta à confiança em Jesus e Maria. La Valla é, dessa forma, reflexo de Caná,
onde, ao lado de Champagnat, escutamos o convite de Maria para obedecer
a seu Filho. Revestido desses sentidos, o grupo é convidado a estar aberto e
sensível às questões sociais. A realidade é ponto de partida e de chegada de
nossas reflexões. Ela nos aponta o nosso compromisso cristão. O mundo é lugar
da missão; é onde o Reino de Deus deve ser anunciado, com gratuidade, como
proclama Jesus no discurso missionário aos discípulos (Mt. 10, 5-15).
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Ícone do Terceiro Momento
101. Todo o ícone exprime determinação, serviço, sensibilidade e responsabilidade
diante da vida e do Reino. Jesus Cristo e o jovem Champagnat foram interpelados pelas várias realidades do mundo, através tanto nas de pessoas como nos
fatos, e procuraram dar respostas concretas de vida e alegria. As respostas vieram através das pessoas e dos fatos.

102. O ícone, de forma ovoide, subdivide-se em três: os dois primeiros mostram situações, pessoas e fatos que ajudaram Jesus a iniciar a missão e dar-lhe o rumo: as
bodas de Caná, o batismo com João Batista, a formação do grupo de discípulos,
o anúncio do Reino às multidões. Em torno, vemos fatos e pessoas importantes
que levavam Champagnat a descobrir e assumir sua vocação: a realidade de La
Valla, as celebrações, a catequese, a convivência com os paroquianos, a devoção
mariana e o projeto de fundar o Instituto dos Pequenos Irmãos de Maria.

103. A cruz que marca novamente todo o ícone recorda que o Mistério Pascal de
Cristo atravessa e unifica nossas vidas. Isso se traduz, na mística de Caná e La
Valla, em sensibilidade à vontade do Pai, determinação no serviço ao Reino e
alegria no seguimento de Jesus.

Legenda do Ícone
Medalha central: Milagre de Caná.
Medalha intermediária: (em sentido horário, de cima para baixo)
Apóstolos do Milagre de Caná, tentação de Jesus, o Batismo de Jesus,
São José.
Medalha maior: (em sentido horário, de baixo para cima) Champagnat
atuante na paróquia, Champagnat avista la Valla, visita ao Santuário de
Fourvière, Champagnat e personagens atuantes em sua vida.
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O Lugar bíblico é

Cafarnaum.
O Lugar marista é

Le Palais.

Os valores são

Despojamento
e Compromisso.
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A Descoberta da “Questão Social”
104. Na descoberta do “problema social” (que preferimos chamar de “questão social”)
pela pessoa e pelo grupo, a fé se mistura sempre mais com a vida e as opções se
tornam atividades concretas. Intervenções. Vamos descobrindo que a Igreja não é
nada mais que um sacramento do Reino de Deus e que, por isso, precisamos sair
dos muros eclesiásticos para nos atirarmos para o “mundo” onde a Igreja tem
sua missão. Os limites de atuação se ampliam, por isso, na sociedade e no mundo;
na intervenção das pessoas; no andar não mais sozinho, como massa, mas como
cidadãos organizados.

O símbolo: A cruz
105. O símbolo que dá sentido a este quarto momento da descoberta da questão social é
a cruz. Não colocamos a cruz do Calvário em posto secundário; a Cruz do Calvário foi
vivida, no espírito de doação de Cafarnaum. Foi ali, na doação diária, que a cruz foi adquirindo seu sentido. “Carregar a cruz” é assumir, na radicalidade, o cotidiano da vida
a serviço dos irmãos, agindo, falando, ensinando, sendo perseguido e não deixando
de dedicar longas horas para o cultivo da missão que seu Pai lhe revelara. A mística de
Cafarnaum é, por isso, simbolizada na cruz. Jesus ensinava aos discípulos: “se alguém
quer seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, e me siga” (Mt 16,24).

O lugar bíblico é Cafarnaum
106. Cafarnaum significa “vila da consolação”. Localiza-se às margens do lago de Genezaré,
na Galiléia. É uma região rica na agricultura e na pesca. Por ser uma região de fronteira,
havia muitos postos de polícia. Ali trabalhava Mateus como coletor de impostos e foi escolhido, com escândalo para alguns, como apóstolo; ali Jesus curou o filho do centurião
romano. Este, mesmo pagão, ajudara os judeus a construírem uma sinagoga. Jesus fez
Cafarnaum como centro de seu apostolado e fez ali importantes pregações e muitos milagres, como o paralítico (Mt 9, 2-8), o leproso (Mc 1, 40-45), a sogra de Pedro (Mt 8,14-15),
a filha do chefe da sinagoga (Mc 5, 22-43) e outros.
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107. Cafarnaum é o lugar que Jesus escolheu para centralizar a sua missionariedade. Cafarnaum, para os discípulos de Jesus, significa “milagres” e mais
milagres. Jesus começa, ali, a vivenciar a sua missão de anunciador da Boa
Nova por meio de muitos “gestos”. No Evangelho de Lucas (4, 31- 9, 50)
tudo se relaciona aos fatos acontecidos em Cafarnaum. A mística de Cafarnaum caracteriza-se por atividades, conflitos e milagres. É neste local, após
ter rezado na montanha, que escolhe os doze discípulos (Lc 6, 12s). Depois
Jesus segue sua caminhada para Jerusalém.
108. Sendo Cafarnaum o centro do apostolado de Jesus, o jovem – na mística
de Cafarnaum - é chamado a ser apóstolo de outros jovens. À medida
que ele assume sua missão dentro do grupo depara-se com situações de
conflito que, às vezes, o desanimam. É essencial ressaltar que Jesus passou
por situações de conflito em Cafarnaum: “Ai de você, Cafarnaum”, diz Jesus.
“Será erguida até os céus? Será jogada no inferno, isso sim” (Lc 10,15). No entanto, quando se volta para o Pai encontra força para continuar sua missão.
Também o jovem procura superar o conflito tendo em vista o objetivo do
grupo.
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A mística de Cafarnaum
109. O quarto momento – da descoberta da questão social – bebe, portanto,
sua mística em Cafarnaum. No processo de educação na fé, estamos em
face de uma pessoa comprometida com o Reino, não poupando energias
para anunciar a Boa Nova. A mística de Cafarnaum é a do contemplativo
na ação. O jovem descobre a questão social e contribui para a organização
da sociedade. Percebe a presença de Deus no cotidiano da sua ação pessoal
e grupal, conhece a realidade a sua volta e, com base no exemplo de Jesus,
realiza a ação transformadora. Assim como Jesus, anuncia e denuncia, e descobre na caminhada que é chamado a ser profeta do seu tempo e no meio
em que ele vive (Lc 4,17-19).
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110. A segunda feição de Cafarnaum é a do compromisso. “Compromisso” exige
despojamento, espírito missionário, contato com a realidade, que se transforma
em “compaixão”. A opção é pelo Reino que evoca a vontade do Pai: “Eu vim para
que todos tenham vida e a tenham em abundância” (Jo 10,10). Na gratuidade,
Jesus doa sua vida no compromisso com o pobre e com o excluído. Sobre estes
Ele pousa seu olhar misericordioso: os vê, se comove e intervém. As pessoas precisavam de palavras e gestos que lhes garantissem esperança e de libertação.
Para viver isso é necessário ser radical. “Quem põe a mão no arado e olha para
trás não serve para o Reino de Deus” (Lc 9,62). No grupo de jovens o compromisso assumido é a peça de engrenagem que leva à transformação da realidade.
Como Jesus, o jovem traz dentro de si o desejo de mudança pessoal, social e
eclesial. Ele se encanta com a pessoa e a causa de Jesus, com a pessoa do outro
e faz sua opção pela vida plena.

111. A vivência da mística de Cafarnaum chama nossa atenção à crise. Jesus vai descobrindo que, mais do que milagres, o povo precisava de atitudes de doação.
A partir de seus compromissos e orações, começa a perceber que era preciso
ir a Jerusalém, centro do poder, para testemunhar o que dizia na periferia. Com
esse enfrentamento, Ele dimensiona as reais conseqüências da sua opção: “O
Filho do homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no
terceiro dia ele ressuscitará” (Mt 17, 22-23). Na vivência da fé, o jovem passa por
várias crises e dúvidas. É nesses períodos que reavalia posturas e vai ao encontro
à sua essência.

112. Outra característica de Cafarnaum é a coragem. A coragem não se define pela
ausência do medo, mas pela vontade de enfrentar as dificuldades e querer superar e reconhecer os próprios limites. A coragem que encontramos em Cristo
é munida de uma interioridade que se pode definir por quatro aspectos: a
liberdade absoluta, inclusive diante da lei; a consciência de sua missão, que
vai aperfeiçoando-se nos encontros de oração; o amor apaixonado à pessoa
humana, especialmente os mais empobrecidos; e a fidelidade à vontade do Pai,
a si mesmo e a quem ama. Jesus prova sua coragem ao dar a vida e ao afirmar
que a entrega “porque quer” (Jo 10,18).
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113. Foi na sua “militância” em Cafarnaum que Jesus nos ensinou que é preciso preparar os que desejam pôr-se a serviço do Reino. Ele despertava nas pessoas, novas posturas de vida, lembrava a importância da
oração (Lc 11, 1ss) e do espírito missionário (Mt 10, 1ss). Cafarnaum foi o
lugar das parábolas, das bem-aventuranças e do Sermão da Montanha
(Mt 5). O jovem, como apóstolo no seu serviço do Reino, motiva outros
jovens a vivenciar e experimentar no cotidiano o processo de educação
na fé.

O Lugar Marista é Le Palais ...
114. Foi em 28 de outubro de 1816, três meses depois da sua ordenação, que
Champagnat foi chamado à casa de François Montagne, para atender seu
filho, Jean-Baptiste Montagne, que estava morrendo. O trabalho na mina
ou na fábrica em St. Etienne enfraqueceu tanto o jovem que o impossibilitava de saber a sua exata idade. Champagnat, entretanto, tinha clareza
de quanto o jovem estava carente no conhecimento de Deus. Marcelino
passou algum tempo instruindo-o e preparando-o para o encontrar com
Deus, porque, de fato, a condição do menino era extremamente grave. Ao
voltar a casa, pouco tempo depois, o menino já estava morto.16
115. Todo jovem, em alguma fase de sua vida, se encontra em Le Palais. É crise
que gera transformação, mudança profunda no jeito de ser e de agir com
as pessoas e com o mundo que o cerca. É a ocasião da decisão em que
conscientemente se faz uma opção. Assim, Le Palais, com a experiência
Montagne, ocupa um lugar importante na vida do jovem que descobre
sua militância, a exemplo de Champagnat.

Mística de Le Palais
116. Aspecto fundamental da mística de Le Palais é a o aprendizado. Como
todo jovem, Champagnat não está pronto. É a caminhada diária que lhe
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vai ensinando para onde se pode e se deve caminhar. O reconhecimento da necessidade do outro faz de Champagnat um jovem aberto à sua
realidade e à realidade de seu povo. Ele ensina a Montagne as coisas de
Deus e Montagne lhe ensina que não há mais tempo a perder. Na vida
do grupo é o tempo de o jovem aprender a estabelecer a relação da fé,
encarnada e amadurecida na a realidade da qual participa.
117. Outra dimensão de Le Palais é o compromisso e despojamento.
Champagnat não só lê a realidade que o circunda, mas começa a ter
atitudes de transformação social. Empreende projetos que buscam o
bem das pessoas tanto no nível material quanto no nível espiritual.
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Disso decorre a qualidade das ações que desenvolvia diariamente em seu
processo de militância: confessor, pregador, catequista, conselheiro, conciliador e amigo. Na vida do grupo, o compromisso comunitário precisa ser
assumido e experienciado. Ação sem formação leva ao vazio de sentido, e
formação sem ação leva à alienação. É preciso equilíbrio na caminhada do
grupo. A ousadia e o protagonismo dos jovens resultam em mudanças na
sociedade.

118. Le Palais lugar de decisão. O encontro com o jovem Montagne gera em
Champagnat uma avalanche de sentimentos, que o fazem pensar nos diversos “Montagnes” espalhados pelo mundo. Um fogo arde em seu coração e
o faz ter uma coragem, que só alguém muito apaixonado pelo ser humano
poderia manifestar. O jovem padre Champagnat amadurece em seu processo de educação na fé e, aos poucos, vai tornando realidade os sonhos
que foi cultivando em seu período de formação: fundar um instituto religioso que possa formar e catequizar as crianças e jovens e todas as dioceses
do mundo, a começar dos mais empobrecidos. O jovem é muito sonhador;
portanto o grupo deve ser espaço de partilha e de realização de sonhos.
119. A mística de Le Palais carrega a radicalidade na opção pelas crianças
e jovens, especialmente os mais empobrecidos. Champagnat está na
periferia. Longe das ruas de Paris, seu trabalho se desenvolve em La Valla
ou em pequenos lugarejos próximos. Mas o seu sonho é maior que isso.
Ele percebe que para fazer a diferença é necessário que sua mensagem
chegue a todas as dioceses do mundo.17 Assim, descobre que a transformação das estruturas opressoras depende de uma lenta mudança
que começa pelas bases. É preciso evangelizar, mas também preparar
pessoas que possam levar adiante o projeto. Por um lado começa a preparar os primeiros Irmãos Maristas e, por outro, ele mesmo assume a catequese e a formação das crianças que não tinham acesso à educação. A
radicalidade na vida do grupo está muito mais ligada a ir à raiz, do que a
atitudes sectárias. Radicalidade é profundidade na decisão que se toma,
sabendo assumir suas conseqüências.
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120. Le Palais é lugar de transformação. Podemos imaginar o que se passou
no coração de Champagnat, quando voltava para casa com a notícia do
jovem que acabara de falecer. Esse exercício constante de meditação, a
exemplo de Maria, do que se passa na vida cotidiana, com certeza fortaleceu a espiritualidade de Champagnat. A maturidade é fruto de longo
processo de interiorização das realidades que nos cercam e que levam
mais tarde a ações consistentes e refletidas. Geralmente as atitudes mais
transformadoras de nossa vida nascem dos períodos de crise, quando
somos capazes de rezar e refletir sobre eles. Não há crescimento sem crise. As crises do grupo são tempos especiais para a avaliação da caminhada e de ressignificação de algumas posturas. Os jovens podem exercitar
seu senso de comunidade, de compreensão, de despojamento e amadurecimento de suas convicções. Saber aceitar é um valor fundamental
para aquele que se coloca a serviço do Reino.
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Ícone do Quarto Momento
121. O ícone marca o instante da entrega total, do despojamento pessoal em favor do
compromisso assumido radicalmente. A doação de si mesmo por um ideal, uma
causa, faz nascer uma realidade nova. A opção de Jesus pelo Reino traz como
conseqüências a cruz e a morte; no entanto seu sacrifício se torna Páscoa, vida
eterna que brota para todos. Champagnat radicaliza sua vocação, motivado pelo
decisivo encontro com o jovem Montagne. Sente o apelo divino para trabalhar na
educação de crianças e jovens, para que eles conheçam o Reino pelo qual Jesus
Cristo morreu e ressuscitou.

122. O ícone é dividido em três colunas. A coluna central traz imagens e palavras do
Reino anunciado por Jesus: as bem-aventuranças, as curas, a escolha dos discípulos.
As duas colunas laterais trazem partes da vida de Champagnat em Le Palais: o encontro com Montagne, o trabalho na catequese e na comunidade, o contato com
os primeiros Irmãos e a preocupação missionária, tudo sob as bênçãos da Boa Mãe.

123. Todas as imagens ganham sentido em torno da cruz com o Cristo vivo: compromisso e despojamento trazem Vida. A cruz assumida no dia-a-dia, em Cafarnaum e Le
Palais, se torna sinal de vida plena para os seguidores e seguidoras de Jesus Cristo.

Legenda do Ícone
Coluna central: o Cristo vivo no gesto da cruz; as bem-aventuranças,
o Pai Nosso, texto de Mateus 7,12; milagre da cura da sogra de Pedro, à
esquerda; milagre da cura dos dois cegos, à direita; missão dos Apóstolos
(parte inferior).
Coluna esquerda: Igreja dos Sete Apóstolos - Cafarnaum, Champagnat
na catequese e formação dos Irmãos, presença mariana na vida de
Champagnat e dos Irmãos.
Coluna direita: Champagnat e o jovem Montagne, Champagnat envia
os Irmãos em missão, Irmãos e formação da juventude.
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Despertar da Vocação e Amadurecimento do Projeto de Vida
124. A realidade nos chama e a missão não permite que nos acomodemos. Somos
chamados a ser sal e luz, lâmpada que se acende e a todos ilumina (Mt 5, 13-16)
e a sermos casa que se constrói em cima do rochedo (Mt 7, 24-25). A militância
e a vivência madura na fé são uma realidade que se vive no dia-a-dia. Não nos
satisfazem as respostas imediatas e prontas que o sistema oferece. O espírito
de compromisso e de construção de novas possibilidades guia-nos à busca da
ação refletida, da intencionalidade, da consciência crítica, da organização e da
opção pela vida. Quem vive isso não estaciona.

125. No quinto momento vivemos o despertar da opção vocacional que leva o jovem, inspirado em Jesus Cristo e motivado por Marcelino, a assumir-se como sujeito histórico e a se comprometer com os outros na construção de um mundo
mais justo, mais livre e mais igual. É também período de coerência e de vivência
de atitudes em que a consciência abraça uma causa (EEJ, 193), período em que,
fazendo-se uma leitura coerente da realidade, somos capazes de discernir, interagir, e protagonizar ações transformadoras (EEJ, 194).

126. Para que o jovem seja sal da terra e luz do mundo, há de cultivar a vida de
oração (EEJ, 203). Estamos em Jerusalém e Jerusalém nos recorda sempre que
Deus deve estar em primeiro lugar. A oração fortalece a missão que norteia a
militância. O jovem compreende que o significado e o sentido da sua vida, movida pela fé, tem mais vigor quando a Eucaristia significa fonte que, na sua vez,
exige doação.

127. Este é o ultimo momento (nunca terminado) do processo de crescimento da
fé. Não é o fim nem o ponto de chegada, mas o tempo em que o jovem “morre”
para a vivência do grupo, mas não para a vivência comunitária, ressuscitando
diariamente no compromisso consciente para com todos aqueles que necessitam. A “vida nova” é revelada nos compromissos que se assumem e na esperança de construção de uma nova terra (Is 65, 16ss). É o tempo de fazer novas todas
as coisas (Ap 21, 5) na certeza de que o homem comerá, beberá e desfrutará o
resultado do seu trabalho (Ec 3, 13).
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Símbolo: As três violetas
128. O símbolo sugerido para este momento é o das três violetas. As violetas são flores pequeninas e delicadas que possuem uma vitalidade fortíssima e que conseguem alterar,
com discrição, o local onde se encontram com sua graciosidade e seu perfume. Elas falam da humildade, da simplicidade e da modéstia.

129. Síntese do carisma marista e sinal de compromisso com a causa de Marcelino
para os jovens, principalmente para os menos favorecidos; as violetas supõem uma ação
profética embasada na vida de doação e perseverança do fundador e nos ensinamentos
de amor e de perdão de Cristo. Elas refletem o espírito com que devem ser vividos os valores de Jerusalém e L’Hermitage, em face dos contravalores do Reino.

130. As três violetas são também as três virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade.
Elas representam o desapego das coisas, a autoridade como serviço e a vivência
do amor incondicionado a Deus. São a expressão da vida trinitária da qual somos
imagens. O processo de educação na fé amadurece-nos para abraçarmos com radicalidade a proposta do Reino desejado pelo Pai, inaugurado pelo Filho e renovado
continuamente pelo Espírito. Na alegria de nosso processo, concluímos que somos
imagens de um Deus que é Vida.

O lugar bíblico é Jerusalém
131. Jerusalém e seu Templo não foram rejeitados por Jesus; pelo contrário, até chorou imaginando Jerusalém e o Templo destruídos. Para lá ele ia sozinho ou com seus pais. O
evangelista Lucas concebe Jerusalém como lugar privilegiado: começa e termina seu
Evangelho no templo de Jerusalém e agrupa os episódios da vida de Jesus numa “subida
a Jerusalém” (Lc 9, 51). No tempo do nascimento de Jesus, havia os que esperavam a “redenção de Jerusalém” (Lc 2,38). Na transfiguração fala-se de um êxodo para Jerusalém,
porque “não convém que um profeta morra fora de Jerusalém” (Lc 13,33). Jesus sobe a
Jerusalém, para que se cumprisse tudo o que estava escrito pelos profetas (Lc 18,31). O
evangelista acentua a ruína próxima da cidade que não compreendeu a mensagem de
paz nem reconheceu o tempo da salvação. Jesus chora sobre ela porque será aniquilada
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A Basílica do Santo Sepulcro em Jerusalém
(Lc 19, 41-44). Paulo percebe Jerusalém como lugar onde as primeiras comunidades dão
forma à missão cristã. Ele entende, no entanto, que a salvação não se restringe somente
aos judeus, mas deve atingir todos os povos (Rm 1, 16; Gl 3,28).

132. Para percebermos a mística que permeia este quinto momento temos de ir a Jerusalém como lugar inspirador. Jerusalém é referência riquíssima para a Igreja e para
a humanidade e será uma fonte inesgotável de inspirações para quem deseja saborear o processo de educação na fé. Ela é um símbolo de um “lugar” que precisamos
conhecer.

133. Jerusalém é, ao mesmo tempo, a “cidade santa”, lugar milenar de peregrinação,
encarnação da religiosidade do povo judeu e a “cidade maldita”, centro do poder,
da opressão e da exploração. É a expressão mais violenta da contradição e do con-
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flito. Jerusalém é palco de contendas e, ao mesmo tempo, promessa de paz, como
seu nome indica: Yerushalayim, da raiz Yershalom, “lugar da paz”. Assim como Jesus
chora sobre a cidade, ele expulsa os vendilhões do Templo. É em seus arredores que
Jesus é crucificado. É nela que ele instituiu a Eucaristia, coração da Igreja ou, como
diz o Vaticano II, “fonte e ápice da vida cristã e de toda evangelização” 18 Nela Ele
ressuscitou e encorajou os discípulos a iniciarem a Igreja. Jerusalém é, de fato, um
lugar teológico único, onde a lamentação de uns se encontra com a radicalidade do
projeto de vida de outros.

134. Jerusalém é o caminho da cruz e o lugar da entrada triunfal de Jesus, aclamado pelo
povo. É no Templo dessa cidade que se encontram os sumos sacerdotes, promotores das explorações mais sarcásticas em relação à ignorância do povo. É a cidade
da acolhida e do conflito, da paz e do medo. Assim como se encontram, nela, as
declarações mais amorosas de um Deus que se fez homem, deparamo-nos aí com
a traição, a negação e a exploração religiosa. Assim como é um lugar de reza e de
promessas, em Jerusalém nos deparamos com o martírio e o enfrentamento ao império. Fruto da fé judaica, é o berço do cristianismo. Jerusalém é um mistério que
atravessa os séculos. Assim como é chamada de “Esposa” no Apocalipse, não deixa
de ser a grande meretriz. Para quem amadurece na fé, Jerusalém é tudo isso ao mesmo tempo, sem perder sua aura de sentido, em que a vida vence a morte, mesmo
que seja no enfrentamento.

Aspectos da mística de Jerusalém
135. Alguns aspectos de Jerusalém são fundamentais para quem está vivendo neste espírito de “militância”, em processo de amadurecimento. O primeiro aspecto relaciona-se com o conflito na vivência da fé. A fé, traduzida em opção de compromisso
com a transformação, incomoda. Não se trata de fundamentalismos, mas de coerência entre a vivência pessoal e a experiência de fé. Jerusalém ensina que seguimento não é neutralidade, mas definição de opções. Jesus foi morto porque enfrentou
o centro do poder não direcionado para o cumprimento da vontade de Deus na

conquista do Reino. A ida de Jesus para Jerusalém é o caminho de quem
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se sente interpelado para a vivência radical da fé. Seguir esse apelo supõe
maturidade e preparo, tendo que enfrentar a possibilidade de ser considerado subversivo e blasfemo. Jesus afirma que entrega a vida livremente, o
que nos dá a dimensão do preparo que tinha em seu anúncio de justiça e
liberdade. Jerusalém nos confronta com a espiritualidade do servo de Javé
que, na expressão do profeta Isaias, se aniquila para dar vida (Is 42).

136. Jerusalém também é o lugar da educação para a paz, enquanto horizonte
de esperança e de integridade. Os conflitos nem sempre têm sentido em si
mesmos, mas na medida em que acenam para a busca da paz duradoura.
Esta, sim, dependerá da integridade: integridade da criação, dos bens, da
ética, das pessoas, da ordem social. Em hebraico, shalom (raiz de Yerushalayim) significa primeiramente “integridade”. Só mais tarde se traduz por
“paz”, que é o 13º significado de “shalom”. Logo, conflitos que destroem a
integridade também não servem. O que se deve buscar é a integridade das
pessoas e das coisas, apesar dos conflitos. Jovens necessitam manterem-se
íntegros, mesmo nos conflitos!
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137. Relacionada com a opção de fé está a capacidade de enfrentar os mais
sérios desafios. Uma fé madura significa ser coerente na luta por uma
causa, muito mais quando se tem clareza de que essa causa é o Reino.
A concretização do Projeto não mede sacrifícios, nem da própria vida. A
mística de Jerusalém vai vestida de coragem, ousadia e perseverança,
pois está em jogo aquilo que é absoluto na causa assumida pelo jovem
engajado: o Reino.
138. Jerusalém se torna, em Cristo, além do lugar teológico, o espaço pedagógico em que o Mestre mostra a seus discípulos o sentido mais radical
da missão: a cruz. Dessa forma, Jerusalém pode ser entendida como o
ápice da missão de Jesus. Os discípulos de Emaús, depois de caminharem com o ressuscitado, retornam para Jerusalém. Havia outros lugares
mais acolhedores, onde seria mais fácil dar continuidade à missão de
Jesus, mas a experiência de Emaús ensinou-os a responder aos apelos
e desafios da realidade não na periferia, mas no centro do poder. Revela
para nós que a fé não é um mundo à parte, mas precisa misturar-se na
realidade e assumi-la em toda a sua complexidade. É preciso ser “contemplativo na ação”, ter consciência crítica sem medo de crescer neste
conhecimento nas situações humanas e nas realidades divinas. A mística
de Jerusalém faz suscitar em nós a necessidade da inserção e participação na sociedade.
139. Jerusalém nos desafia a termos consciência da realidade em que nos
inserimos. Mostra a diferença entre autoridade-serviço e autoridade-exploração. Aponta que mesmo o poder religioso pode desviar-se do caminho de promoção de vida. Jerusalém nos desafia a termos clareza com
relação aos cenários de Igreja em que vivemos. Ao mesmo tempo em
que Jerusalém revela nossos limites e abre possibilidades indescritíveis
de generosidade. Afinal, foi nos jardins ao redor da cidade que o corpo
ferido de Jesus ressuscitou, inaugurando a primavera da Nova Criação.
A ressurreição coroa de certeza esta verdade: o máximo do projeto de
vida de qualquer pessoa é ser capaz de dar a vida pelo outro. A vida de

_

81

fé sem a mística de Jerusalém é incompleta. Vivê-la é ter a grandeza de
Maria aos pés da cruz; é ter a esperança de uma Madalena que levou
perfumes para o sepulcro onde Jesus estava. Jerusalém, lugar de conflito, serviço, aprendizado e desafios, é a fonte inspiradora do militante
na construção da Civilização do Amor.

O Lugar Marista é L`Hermitage
140. As condições de habitação da pequena casa de La Valla tornavam-se cada
vez mais precárias. Alguns dormiam na granja, outros no celeiro (sótão)
transformados em dormitório. Em suas viagens a Saint-Chamond, o Pe.
Champagnat contemplara, muitas vezes, o vale e sempre dizia para si:
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“Como ficaria bem uma casa de noviciado nesta solidão! Lugar tranqüilo
e muito adequado para os estudos; se Deus nos abençoar, um dia viremos
estabelecer-nos aqui.” O vale de L’Hermitage, era dividido e banhado pelas
águas cristalinas do Gier, limitado a leste e oeste por montanhas, revestido,
quase até o cimo, de vegetação ou bosque de carvalhos e árvores frutíferas.
Apesar de belo, era um vale estreito e as correntezas de ar e umidade, provocada pelas águas, eram prejudiciais à saúde dos formandos e irmãos.
141. À luz da sabedoria humana, o Pe. Champagnat cometia grave imprudência ao empreender, sem nenhum recurso, uma construção que acarretaria
volumosas despesas. Quando o projeto da transferência da comunidade
e da construção de uma vasta moradia veio a público, deu-se nova explosão de censuras, críticas e ofensas que superaram, talvez, o que ocorrera na
fase mais tempestuosa do Instituto. O projeto foi tachado de loucura e os
próprios amigos do Pe. Champagnat o reprovaram, nada poupando para
pressioná-lo a desistir. 19 Foi neste clima que nasce L’Hermitage, o berço da
missão marista.
142. L’Hermitage não é só o berço da missão marista, mas também um
exemplo da realidade de Jerusalém que se concretiza. Champagnat,
junto aos seus irmãos, funda uma comunidade a partir do sonho do
Reino. A semente do Reino germina na construção de uma proposta
de educação cristã para os jovens, especialmente os excluídos da sociedade.
143. Na construção de L’Hermitage, o Pe. Champagnat demonstra visão de
futuro e muita coragem. Assume, de vez, a responsabilidade em responder aos apelos de seu tempo, a partir de valores cristãos. O número
de postulantes e noviços crescia e as reformas já não adiantavam. Era
necessário novo espaço. Quando o espírito do militante não cabe mais
em si, faz-se a experiência de L’Hermitage. É preciso ir além, alargar as
fronteiras e abraçar a sociedade como um todo.
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Aspectos da mística de L´Hermitage
144. Olhemos o espírito de perseverança que transpassa a construção de L’Hermitage. O Pe. Champagnat recebe um terreno onde existia um grande rochedo,
exatamente onde pretendia construir a capela principal da casa. Os mais fortes
operários não se animavam a por mãos à obra, considerando tamanho desafio.
Champagnat tinha fama de ter idéias “impossíveis” e, sabendo que a obra pertencia à Boa Mãe Maria, se pôs a talhar o rochedo. Os obstáculos não desanimam quem trabalha pelo Reino; impulsionam para a superação de dificuldades
com a ajuda de Deus.

145. É em L’Hermitage que amadurece o espaço pedagógico marista, cultivando a
presença, o Espírito de família e o amor ao trabalho, do jeito de Maria. Algumas
expressões demonstram o desejo de Champagnat em tornar essa pedagogia
realidade. Recordemos somente três: (1) “Tornar Jesus Cristo conhecido e amado”;20 (2) “Para bem educar crianças e jovens é preciso, antes de tudo, amá-las
igualmente”; 21 (3) “Formar bons cristãos e virtuosos cidadãos”. 22 A evangelização
é sempre um ato pedagógico movido por uma atitude de amor, principalmente
aos excluídos da sociedade. A formação desenvolvida nos processos grupais
ajuda na construção do jovem cidadão, que se inquieta e se empenha a transformar a realidade.

146. L’Hermitage é o centro da missionariedade marista, porque é dali, logo nos
começos, que três Irmãos partem para a Oceania, com um grupo de Padres Maristas. Marcelino Champagnat escrevera a um bispo que “todas as dioceses do
mundo estão em nossos planos”. 23 O trabalho missionário é a possibilidade
primordial de colaborar na realização do Reino de Deus. A missão é sempre uma
resposta a uma (pro)vocação de Deus que nos desinstala e nos coloca a caminho. É um desafio à pessoa que quer viver o espírito de L’Hermitage.

147. L’Hermitage, como Jerusalém, é o lugar da morte de quem idealizou um
projeto para a construção do Reino. São lugares inspiradores para quem se
dispõe a continuar a missão. No seu Testamento Espiritual, o Pe. Champagnat
deixa-nos seus ensinamentos: a devoção à Boa Mãe Maria, sua humildade e de-
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sapego das coisas materiais deste mundo e o pedido mais gritante: “Amai-vos
uns aos outros! Oxalá se diga de vocês: Vejam como se amam os Irmãos”. 24 Viver
no amor é o espírito que L’Hermitage evoca, comprometendo as pessoas com a
comunidade. Na proposta marista, voltar a L’Hermitage é como voltar a Jerusalém: ali o carisma ressuscita, para viver em nós.

148. Champagnat desejava que os maristas fossem humildes, simples e modestos
como as violetas. Estas virtudes não devem ser compreendidas como sinal de
submissão, mas a encarnação simples e bonita do senso crítico da realidade
e da inquietude florida perante as opressões sofridas pelo Povo de Deus. No
processo de crescimento na fé tais virtudes impregnam a vida e os trabalhos de
sabedoria.

Ícone do Quinto Momento
149. Cristo apontou o Reino como caminho para todos os discípulos e discípulas que se
dispusessem a segui-lo. O projeto de Champagnat culminou na fundação do Instituto Marista, com a missão de semear a Boa Nova do Reino por meio da educação,
junto às crianças, adolescentes e jovens, especialmente os empobrecidos. Jerusalém
e L’Hermitage, desta forma, são lugares inspiradores para traduzir o seguimento de
Jesus em opções concretas que gerem vida em abundância.
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150. A dedicação de Champagnat, vivendo e pregando o Reino, inspirou e gerou uma
grande família: os Irmãos Maristas, munidos com um jeito próprio de semear a Boa
Nova do Reino. Cristo quis uma Igreja feita de corações comunitários, edificada sobre a rocha inabalável do Espírito. Champagnat passou da construção de L’Hermitage, levantado sobre a rocha, para a formação e a edificação de cada irmão e leigo
Marista, que vive o Evangelho por meio de virtudes como a humildade, a simplicidade e a modéstia.

151. O ícone que ilustra este momento mostra os dons gerados pela doação plena ao
Reino. A coluna central mostra a vida que brota da ressurreição: Jesus como centro
da Igreja nascente; a comunidade dos discípulos reunida com Maria, no Pentecostes; o mandamento do amor e do serviço, no lava-pés; Jesus como o Bom Pastor,
aquele que dá a vida pelas ovelhas e caminha com seus discípulos. As colunas laterais mostram que o carisma recebido por Champagnat pode ser vivido de formas
diferentes e em lugares diversos: escolas, inserção social, universidades, hospitais,
Meios de Comunicação e comunidades. Importante é que esteja a serviço do Reino, na humildade, simplicidade e modéstia.

152. A grande cruz congrega todas estas realidades. Ela gera sinais de vida e inspira os
adolescentes e jovens a seguirem Jesus em diferentes lugares, direcionando a vida
pelo compromisso com a construção do Reino de Deus.

Legenda do Ícone
Coluna central: Cristo na glória, Pentecostes;
no último quadro dessa coluna: Jesus com as Crianças,
parábola da ovelha perdida e do devedor implacável.
Parte superior da coluna esquerda: Igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém.
Parte superior da coluna direita: L’Hermitage.
Partes inferiores (direita e esquerda): realidades Maristas.
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Boa Caminhada !
153. Tendo contemplado com olhos cristãos e maristas o mistério da fé que vive
em nós, teríamos de dizer uma palavra a mais, não de conclusão, mas de “espírito de caminhada”. Todos vimos que os cinco momentos não são cinco;
que os lugares bíblicos e maristas são aqueles, mas não são somente aqueles; que as representações não deixam nunca de ser “representações”; que
o nosso discurso, por mais racional ou poético que tente ser, não consegue
expressar a beleza do processo da fé fervilhando em nós. Reafirmamos a beleza da caminhada que conseguimos descrever, alimentando nosso modo
de ser cristão e marista. É bem provável que os que leram e as diversas mãos
que escreveram tenham tido uma reação que clamava, lá dentro, “que beleza!”, acrescentando, em cada instante, as belezas que não foram escritas.
Também isso é “processo”, porque nosso Deus e nós nele somos vida.
154. Temos de confessar, por isso, que faltaram muitos “lugares”, mas faltou, especialmente, um espaço bíblico que precisamos retomar agora, depois dos
momentos que contemplamos e com os quais convivemos. Não queremos
falar de um novo momento, mas de um momento dentro de todos os outros, onde o que vale e o que inspira é o Caminho, a Verdade e a Vida. Referimo-nos a Betânia. Em hebraico, seu nome lembra “casa da gratuidade”
(beith-anya): escola permanente dos discípulos de Jesus.
155. Betânia é uma pequena povoação, perto do Monte das Oliveiras, a vida bem
perto da morte. Em Betânia ficava a casa de Marta, Maria e Lázaro (Jo 11,1ss),
onde Jesus procurava descansar e onde Jesus ressuscitou a Lázaro. Em Betânia,
na casa de Simão o leproso, Maria ungiu os pés do Salvador (Jo 12, 1 ss; Mt 26,
6-13), com escândalo de Judas e de outros. Foi em Betânia que Jesus pediu a
dois discípulos que procurassem o burro no qual ele montaria na entrada em
Jerusalém (Lc 19 29ss). Foi para Betânia que Jesus saiu depois da entrada solene
em Jerusalém (Mc 11,11). Lucas nos conta a cena da Ascensão como ocorrida
em Betânia (Lc 24,50).
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156. Como “conclusão” vai, por isso, este convite: dentro da mística que procuramos
cultivar em nosso processo de educação na fé, não deixemos de dar, muitas vezes, uma chegada a Betânia! Betânia tem muitos aspectos ricos que nos podem
alimentar. Vamos acentuar somente alguns, talvez nem os mais importantes.
•

Depois que Jesus expulsara os vendilhões do templo, derrubando as mesas dos
cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas (Jo 21,12s), irritando profundamente os sacerdotes e doutores da lei e alegrando as crianças cantando
“Hosana ao Filho de Davi”, Ele foi para Betânia, “onde passou a noite”. Betânia era
um lugar de descanso e de refúgio. Todos precisamos ter “lugares” de recompor
as forças e acarinhar a fé que vai brotando em nossa vida. De preferência, um
lugar tranqüilo e acolhedor, onde floresce amizade e afetividade.

•

Foi em Betânia, na casa de Simão o leproso, durante uma refeição, que entrou
na casa uma mulher, ungindo Jesus com um perfume precioso (Mc 14,1ss), com

_

90

escândalo dos presentes, também de Judas Iscariotes que saiu dali disposto a
trair Jesus. No crescimento da fé somos levados, por vezes, a cometer “loucuras”,
a dedicar tempos que outros não compreendem, a renunciar a vivências que
outros acham bobagem etc. Estas atitudes são frutos de nossas Betânias... Lembremos que foi em Betânia que João Batista foi inquirido se ele era o Messias e
ele responde que não, mas que o Messias estava no meio deles e ele não era
nem digno de desamarrar a correia das sandálias dele (Jo 1,19-28). Há vezes em
que precisamos perguntar-nos e sermos interrogados sobre a honestidade de
nossa vivência de fé.
•

Betânia, para Jesus, era a casa de seus amigos, tanto os que moravam lá como os
que iam com ele para “não fazer nada”. Talvez rir da vida e falar das coisas que vão
acontecendo. Talvez para nada; só para estar. Lugar de tomar vinho, de conversar, de avaliar, de curtir uma vida de “comunidade” que toma aspectos de família,
na nova família. Não era só Lázaro; não era só Marta; não era só Maria, era João o
evangelista, era Maria (a mãe), era Pedro, era tanta gente, uma comunidade! Todos precisamos de Betânias para fazer da vida uma festa. Não nos esqueçamos
de que Lázaro morreu em Betânia e que Jesus, ao vê-lo morto, chorou. Chorou,
aliás, duas vezes: ao pressentir o que fariam de Jerusalém e chorou porque um
amigo dele morrera. “Vejam como ele o amava”, dizia o povo (Jo 11,36). Não
nos esqueçamos de que foi, também, em Betânia que Jesus repreende a Marta
porque “tem muito que fazer” e não faz como Maria que fica “perdendo tempo”
com Jesus (Lc 10,38ss). Vimos que a vivência do processo da fé faz-nos ser “contemplativos na ação”, isto é, agir de tal forma que tudo se torna ação e tudo se
torna oração. Para conseguir isso, contudo, precisamos de Betânias.

•

Para vivermos tudo o que vimos na explosão da fé dentro da nossa vida, as Betânias vão sendo sempre mais necessárias. Não é hora de contemplarmos tudo
o que significou o “sinal” da ressurreição de Lázaro que o evangelista conta com
tantos pormenores (Jo 11,1-54). Além de ser a casa do repouso, da convivência,
da amizade com mulheres e homens, foi também a casa onde a morte se tornou mais uma ameaça para Jesus, tanto assim que Ele começou a se refugiar em
Efraim (Jo11,54). Os discípulos, vendo que Jesus estava decidido a ir novamente
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para a Judéia (Betânia fica na Judéia), questionam-no com um “vais de novo
para lá?” (Jo 11,8) recordando que, há pouco, o quiseram apedrejar. É que Lázaro,
seu amigo, “adormecera” (Jo 11,11) e era preciso acordá-lo. Betânia leva-nos a
pensar na vida que não termina, isto é, na ressurreição. Mesmo que haja sofrimentos, queixas, reclamações, choros (também de Jesus), perseguições, ameaças, morte, necessidade de refugiar-se, a última palavra é de vida.

157. Gostaríamos de “concluir”, por isso, a descrição do caminho da educação e do
amadurecimento na fé, depois de passarmos em Belém, em Nazaré, em Caná,
em Cafarnaum e em Jerusalém – com todos os “lugares maristas” - com tudo o
que significa uma Betânia em nossa vida. Betânia deve estar em todos os momentos carregados de graça e gratuidade. Se para todos os que elaboraram
esse “discurso” a descoberta aqui apresentada foi de alegria e revitalização do
mistério da fé borbulhando em nós, como seria bom que os “leitores” dessas
“letras” descubram novidades nunca imaginadas. Por isso, “boa caminhada!”
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