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“Pouco depois, em 28 de Outubro de 1816, teve lugar um evento 
que finalmente moveu Marcelino a pôr em marcha o seu projeto. 
Foi chamado a ir à casa de um carpinteiro em Les Palais, 
uma pequena aldeia para além do Bessat.
Ali, um rapaz de dezessete anos estava morrendo. 
O rapaz era completamente ignorante das verdades da fé. 
Marcelino ensinou-o, ouviu a sua confissão, e preparou-o para morrer bem. 
Depois partiu para visitar outro homem doente nas proximidades.
Quando voltou à aldeia, o rapaz já tinha morrido”. 1

Champagnat ficou chocado nes-
se dia com essa experiência; para 
nós, tão distante no tempo, mas 
tão próxima em nossa memória 
marista. Referimo-nos frequente-
mente a ela como a “experiência 
de Montagne”. Poderia ser con-
siderada como uma experiência 
fundadora porque foi a partir des-
se momento que o nosso Funda-
dor pôs em marcha o projeto em 
que tinha estado a pensar durante 
anos2: a fundação dos Pequenos 
Irmãos de Maria. 

Esta história - uma experiência 
significativa no nosso Instituto - continua a inspirar os muitos Irmãos, leigos e 
leigas, jovens e crianças, em cerca de oitenta países de todo o mundo, a crer que 
a nossa missão marista é mais relevante e necessária do que nunca. 

Como foi ontem para Marcelino, continua sendo para nós hoje: a nossa missão 
é continuar a de Jesus: tornar presente o Reino de Deus.

1 Sammon, Seán. Um coração sem fronteiras. São Marcelino Champagnat. Vida e missão. 1999. P. 39
2 “Desde os primeiros diálogos, Marcelino defendeu a ideia de introduzir outro ramo na Sociedade, um ramo compos-
to por irmãos professores. Os seus companheiros de seminário não estavam muito entusiasmados com um tal plano. 
Sabemos agora que Marcelino, para além de outras coisas, tinha um espírito tenaz. Ele manteve-se fiel ao seu pensa-
mento, e eventualmente os outros concordaram: a Sociedade de Maria incluiria entre os seus membros um grupo de 
irmãos-escola. Ibid. p. 28
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1. UM PATRIMÔNIO ESPIRITUAL RECEBIDO

QUE DEVEMOS TRANSMITIR
“Recebi um belo lote, muito me agrada a minha herança” (Salmo 15, 6).

Como Maristas, sentimos a alegria de herdar o belo legado de Marcelino Cham-
pagnat, nosso Pai e Fundador, e o dos primeiros Irmãos. Eles são uma inspiração 
para nós, encorajando-nos a escutar o Espírito, a discernir as realidades atuais e 
a agir de acordo com a vontade de Deus.

Sabemos que existem muitas iniciativas nas Províncias e Distritos - nas diferen-
tes áreas de missão - que refletem as intuições fundadoras de Marcelino Cham-
pagnat. Por vezes estas intuições estão integradas no currículo escolar ou nos 
planos de formação das obras sociais, e outras vezes são atividades explícitas 
com este objetivo em mente. O que é certo é que milhares e milhares de pessoas 
sentem uma profunda ligação emocional e espiritual com o carisma marista.

Estão sendo produzidas publicações que refletem a investigação e divulgação do 
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nosso patrimônio espiritual marista. Os memoriais, as equipes de investigação 
histórica, os cursos e workshops que se realizam em tantos lugares, as expressões 
da arte, e a música..., todos contribuem para uma profunda ligação com o vín-
culo marista. O crescente envolvimento de homens e mulheres leigos no apro-
fundamento e gestão destas iniciativas é uma realidade feliz que pode ser ainda 
mais desenvolvida.

Esta transmissão é a continuação de um espírito que está vivo e que nos permite 
reforçar a dimensão vocacional tanto dos Irmãos como dos leigos e leigas, bem 
como continuar a construir o Reino de Deus na sociedade e na Igreja com um 
sabor marista característico.

2. A CONTINUAÇÃO DAS INTUIÇÕES

DE MARCELINO
Quebrando os paradigmas da época, Champagnat fundou uma instituição de 
Irmãos religiosos não-ordenados dedicada à educação e catequese de crianças 
em zonas rurais. Conseguiu olhar para a realidade a partir do Evangelho e ofe-
recer uma resposta criativa e inovadora. 

Como Maristas de Champagnat, vivemos numa sociedade e Igreja que nos de-
safia continuamente a mostrar a riqueza de quem somos, o que fazemos, e como 
o fazemos. É por isso que sentimos a alegria de sermos seguidores das intuições 
de Champagnat. Somos encorajados a fazê-lo por fidelidade ao Evangelho (as-
sim como Marcelino). Queremos ajudar a tornar presente o Reino de Deus e a 
vontade de Deus para os seus filhos e filhas.

A paixão de Champagnat pela missão e a sua ampla visão continuam a inspirar-
-nos a ter uma visão global e a dar respostas criativas através do trabalho colabo-
rativo. A presença das diferentes redes de missão que estão sendo estabelecidas, 
tanto no âmbito da Administração Geral como em algumas partes do Instituto, 
é uma realidade feliz que deve ser reforçada e apoiada de modo a contribuir para 
a partilha de ideias e melhores práticas. Cada Unidade Administrativa tem algo 
a oferecer para o enriquecimento mútuo. 

A interdependência mútua de presenças de missão - escolas e colégios, obras 
sociais, universidades, editoras - e de conteúdos transversais - evangelização, 
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direitos da criança, ecologia, cidadania global, empoderamento das crianças e 
jovens, inclusão, pacto global para a educação... - são uma grande riqueza e uma 
ligação vital com os destinatários dos nossos centros sociais e obras educativas.

Fiéis à nossa tradição, a nossa missão é “tornar Jesus Cristo conhecido e ama-
do” nos nossos centros sociais e obras educativas. É por isso que, sempre que 
possível, fazemos uma proclamação explícita da Palavra e participamos nesta 
obra evangelizadora em comunhão com as igrejas locais e outras instituições 
religiosas. Em fidelidade ao Evangelho, mostramos atitudes de acolhimento e 
preferência por aqueles que estão à margem da sociedade, e trabalhamos pela 
inclusão das pessoas e pelo respeito à sua dignidade. Repudiamos atitudes que 
envolvem discriminação, assédio ou rejeição de pessoas ou grupos étnicos por 
quaisquer razões.

Além disso, por fidelidade ao Evangelho, trabalhamos em colaboração com ins-
tituições que promovem os valores do Reino. É desejável que este trabalho per-
mita uma defesa política em favor dos direitos das pessoas, particularmente das 
crianças, dos adolescentes e dos jovens. 

Em conexão com as nossas intuições fundacionais, o último Capítulo Geral, 
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chamou-nos “a caminhar com crianças e jovens à margem da vida” e “a respon-
der corajosamente às necessidades emergentes”3 . Estamos fazendo isto juntos, 
Irmãos e leigos, por meio de iniciativas globais de voluntariado, tais como o 
projeto Fratelli (juntamente com os Irmãos Lassalistas), o projeto Sudão do Sul 
e a iniciativa La Valla 200.

A criatividade e inovação na missão é um grande desafio que temos de conti-
nuar a desenvolver. Desta forma, continuamos a realizar o desejo do nosso ama-
do fundador: “Todas as dioceses do mundo entram em nossos planos”.

3. ACREDITAR NO NOSSO ESTILO DE MISSÃO
3.1 Promotores da Unidade

Ao fundar uma congregação de Irmãos professores, Marcelino quis tornar a fra-

3 Mensagem do XXII Capítulo Geral dos Irmãos Maristas das Escolas. Rio Negro, Colômbia, 2017
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ternidade presente como um valor evangélico. Esta intuição foi fonte de alguma 
dificuldade de compreensão nos primeiros anos do caminhar marista, mas a 
Santa Sé confirmou a nossa identidade, dando-nos autonomia em relação ao 
resto da Sociedade de Maria. 

É precisamente a fraternidade que continua a ser um dos elementos mais 
importantes da nossa identidade. Quando tornamos este valor presente, ele se 
transforma em um sinal, porque as relações sociais são frequentemente marca-
das por interesses e possíveis benefícios pessoais. Da mesma forma, as nossas 
relações fraternas no seio da Igreja são um desafio a um modelo eclesial hierár-
quico muitas vezes marcado pelo peso da autoridade e do dogma. 

O documento “Alegrai-vos”, da Congregação para os Institutos de Vida Consa-
grada e Sociedades de Vida Apostólica, publicado em 2014, fala-nos de frater-
nidade: “Em um tempo em que a fragmentação alimenta um individualismo 
estéril e de massa e a fraqueza das relações desintegra e fragiliza o cuidado do 
humano, somos convidados a humanizar as relações fraternas a fim de fomentar 
a comunhão de coração e alma de acordo com o Evangelho”4. 

Nesse mesmo ano, outro importante documento pontifício, “Identidade e Mis-
são do Irmão Religioso na Igreja”, foi promulgado pela Santa Sé e apresentou a 
vocação religiosa leiga como um dom para a Igreja. Entre outras coisas, afirma 
que “o amor mútuo é a marca distintiva dos cristãos (cf. Jo 13,35), e este é o 
sinal que os irmãos oferecem. Este deve ser o critério para o discernimento de 
cada comunidade de irmãos, acima e para além da eficácia das suas obras” 5.

Muitos jovens que foram estudantes nas nossas obras educativas continuam 
próximos da nossa missão como jovens voluntários porque a fraternidade os 
ajuda na sua própria procura do sentido da vida e os desafia. Do mesmo modo, 
muitos dos nossos colaboradores sentem-se chamados a dar o melhor de si na 
missão que realizam, devido ao clima positivo das relações que se desenvolvem 
nos nossos centros educativos e projetos sociais.

3.2 Como maria, ser sinais de deUs

Tal como o dom da fraternidade, Marcelino também nos deu o imenso dom 

4 CONGREGAÇÃO PARA INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRADA E SOCIEDADES DE VIDA APOSTÓLI-
CA: “ALEGRAI-VOS...”. Cidade do Vaticano, 2 de Fevereiro de 2014
5 CONGREGAÇÃO PARA INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRADA E SOCIEDADES DE VIDA APOSTÓLI-
CA:  Identidade e Missão do Religioso Irmão na Igreja, Cidade Vaticano, 4 de outubro de 2015, p. 44 
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de Maria. Champagnat tinha um sentido prático de missão, mas também uma 
grande confiança em Deus e em Maria. A sua vida testemunha isto para além 
das suas palavras.

Maria é uma inspiração para a nossa vida e para a nossa missão. Com ela apren-
demos a viver o Evangelho. Ela é em nós modelo de uma forma de ser e de vi-
ver a fé. O Irmão Emili Turú o expressou desta forma: “O nome que trazemos 
diz-nos qual é o nosso espírito. Essa é a originalidade da nossa vocação, é o que 
especifica a nossa contribuição para a Igreja e para a sociedade, não só pelo que 
fazemos, mas também pela forma como o fazemos e por quem somos”6 .

Maria, mulher de discernimento e fé, inspira a nossa missão, colocando-nos 
dentro da Igreja serva, atentos às necessidades da sociedade - especialmente dos 
marginalizados - a fim de responder de acordo com o Evangelho. 

Marcelino faz de Maria o seu “recurso ordinário” e abrigado em suas mãos, toda 
a sua vida adquire um grande sentido de fé. Com ela aprende a viver a presença 
de Deus que o inspira a realizar o seu projeto, convencido de que “a menos que 
o Senhor construa a casa, os construtores trabalham em vão; a menos que o Se-
nhor proteja a cidade, os guardas vigiam em vão” (Salmo 126,1). De Champag-
nat aprendemos que no nosso planejamento estratégico e desenvolvimento de 
projetos de missão devemos estar alinhados com o Evangelho, perguntando-nos 
sempre qual é a vontade de Deus. 

3.3 somos Uma Presença signifiCativa

Da mesma forma, fiéis à nossa tradição, tornamos a nossa presença um elemen-
to fundamental na nossa missão. Esta presença, para além de ser física, deve ser 
emocional e espiritual. 

O contato com as pessoas e a construção de relações positivas fomentam a fra-
ternidade e ajudam a construir comunidades de missão onde todos - formado-
res e formandos - se sentem capacitados e construtores de um projeto comum 
no qual todos podem fazer a diferença. Uma bela tarefa.

Esta presença é, por assim dizer, ainda mais significativa em áreas de missão que 
servem os marginalizados da nossa sociedade. Homens e mulheres, rapazes e 
moças que são descartados7 por serem imigrantes, pobres, de outra etnia, de ou-

6  Turú, Emili. Ele deu-nos o nome de Maria. Roma, Casa Geral. Página 38  
7 O Papa Francisco usa frequentemente esta expressão. Por exemplo, no seu discurso perante a ONU a 30 de se-
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tra orientação sexual, de outra religião..., a nossa presença e atitude de inclusão 
promovem a sua dignidade e favorecem a construção do Reino de Deus: isto é 
o Evangelho puro!

A presença junto a outros atores e instituições eclesiais e sociais testemunha 
uma fraternidade universal, tal como a atitude de disponibilidade global. Em 
tudo isto, Champagnat poderia certamente reconhecer que “todas as dioceses 
do mundo estão em nossos planos”. 

tembro de 2015, disse ele: “...um desejo egoísta e sem limites de poder e bem-estar material leva tanto ao abuso dos 
recursos materiais disponíveis como à exclusão dos fracos e menos capazes, seja porque são diferentes (deficientes) ou 
porque são privados de conhecimentos técnicos e instrumentos adequados ou porque possuem capacidade insuficien-
te para a tomada de decisões políticas. A exclusão econômica e social é uma negação total da fraternidade humana e 
um ataque muito grave aos direitos humanos e ao ambiente”. https://revistavive.com/13-frases-del-discurso-del-papa-
-francisco-en-la-onu/
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4. À GUISA DE CONCLUSÃO
Como Maristas de Champagnat sentimos a alegria de partilhar uma bela heran-
ça espiritual. Este sentimento, além de afetivo, deveria encorajar-nos a retomar 
o sonho de Marcelino e a interrogarmo-nos sobre o que ele faria hoje face às 
graves necessidades presentes na sociedade e na Igreja. 

Tal como Marcelino foi corajoso e profético na sua resposta a Deus no que Ele 
lhe pediu, nós - Irmãos, homens e mulheres leigos - somos chamados a ser tes-
temunhas (parábola e profecia) para a Igreja: 

•	 face a uma cultura de violência e de separação, propomos o valor da fra-
ternidade.

•	 face a uma cultura de segregação e de descarte, propomos o valor da op-
ção pelos marginalizados da sociedade e da Igreja.

•	 face a uma cultura de individualismo e de isolamento, propomos o valor 
do cuidado integral, tanto em relação às pessoas quanto ao meio ambiente.
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