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“Um coração que ouve, medita, pondera e discerne é o lugar ideal 
para irradiar luz e, consequentemente, para deixar a luz de Deus bril-
har através de nós. Um coração assim tem a capacidade de reduzir a 
força do nosso ego, porque dá mais espaço à presença de Deus”. 

(Ir. Ernesto Sanchez, Lares de Luz, pp. 16-17)

Há muitas concepções de espiritualidade. No nosso caso, a espiritualidade está 
intimamente ligada à nossa tradição cristã e marista. Encontramos o significado 
e a explicação da nossa existência na referência e na experiência da pessoa viva 
de Jesus Cristo e do seu Evangelho, e a partir da inspiração de Maria. 

De fato, a espiritualidade é uma experiência humana universal que envolve o 
reconhecimento de um sentimento ou crença de que existe “algo” maior do que 
nós próprios. É uma experiência que envolve frequentemente a procura de um 
sentido ou propósito na vida. Em outras palavras, a espiritualidade envolve sa-
ber que as nossas vidas têm sentido num contexto para além da existência quo-
tidiana comum.  E é isto que os santos e mestres espirituais vieram recordar-nos: 
que somos muito mais do que os nossos corpos tangíveis.

A espiritualidade fala-nos de vida, integração e perspectivas. A espiritualidade 
não é fundamentalmente um espaço de dogmas mas de experiências, de “vir e 
ver” (Jo 1,43-51), de encanto e admiração (Jo 1,35-42), de quietude e segui-
mento (Jo 14,1-14), de paixão e ação (Mc 1,14-20), de ternura e misericórdia 
(Mt 9,35-36), de contemplação do Pai (Mt 5:43-48), de transformação e meta-
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noia (Mt 5,43-48), da plenitude e do Reino (Mt 25,34-40), até alcançarmos a 
experiência mística e a unidade contida no desejo de Jesus: “que todos sejam 
um; como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, para que também eles sejam um 
em nós” (Jo 17,21-23). A Espiritualidade é intuitiva e permite-nos ver e sentir 
a ação de Deus, a sua presença e o seu Espírito em ação em todas as coisas, no 
nosso meio.

Convidamo-lo a pensar em si próprio e na sua missão atual ao ler estas linhas. 
Esta reflexão não é nem um tratado de espiritualidade nem uma exposição 
sistemática. Para isso, temos documentos muito valiosos, tais como Água da 
Rocha e numerosas Circulares dos Superiores Gerais, bem como livros e materi-
ais dos nossos e de outros autores que nos podem ser úteis.  No entanto, quer 
ser um convite poderoso a todos os envolvidos na missão marista para viver, 
expressar, integrar, e encorajar a espiritualidade em todos os aspectos da nossa 
ação: Que todos os espaços da missão exalem e facilitem uma experiência espir-
itual vital, contemporânea e marista que permita a todos um contato real com 
o Espírito de Deus e o Evangelho, vivo e presente. 

O que estamOs fazendO bem para cultivar e fOmentar a 
espiritualidade na nOssa missãO marista? 
A missão das nossas obras maristas é ajudar as crianças e os jovens a terem 
uma experiência de humanidade, fé e vocação. Queremos viver dois aspectos 
fundamentais da missão: “Tornar Jesus Cristo conhecido e amado” e ajudá-los 
a serem “bons cristãos e virtuosos cidadãos”. Os nossos corações, mentes e ações 
estão concentrados em tornar isto uma realidade, através do diálogo constante 
com a experiência das crianças, jovens e adultos, as suas necessidades espiritu-
ais, as suas formas e meios de ligação com Deus, com o mundo, com os outros, 
com a criação e com as suas tradições culturais e religiosas. Também o fazemos 
pastoralmente, quando entramos em diálogo com a experiência que alguns de-
les possam ter de secularização e incredulidade. Com Champagnat como nossa 
inspiração, procuramos as melhores formas de chegar aos jovens e de lhes trans-
mitir o tesouro que está no coração da nossa missão. 

Em todos as nossas obras, fazemos um esforço particular para desenvolver a 
espiritualidade e a interioridade1 como parte de um modelo educativo trans-
formador e contemporâneo. A nossa missão entre crianças e jovens é o fru-

1 A espiritualidade propõe uma visão do mundo, uma ética, processos, e, ao desenvolver-se, exercita a interioridade. A 
interioridade é o espaço entre o meu eu ativo e o meu eu profundo. Interioridade é entendida como enriquecimento 
do mundo interior da pessoa e da espiritualidade, como abertura à transcendência (Lluís Ylla, em https://jesuitas.lat, 
sexta-feira, 22 de Setembro de 2017).
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to de uma experiência espiritual e convidamo-los a vivê-la de várias formas e 
expressões.  Para isto, estabelecemos iniciativas em âmbito local, provincial e 
regional. As nossas obras educativas, em particular, cuidam de espaços e tempos 
físicos específicos para facilitar o encontro com Deus e a interioridade. 

Somos responsáveis por uma formação integral neste campo. Esta formação 
está bem desenvolvida e dispõe de bons recursos: programas, cursos, conferên-
cias, seminários, peregrinações, celebrações, liturgias, retiros... Promovemos 
uma formação multifacetada: destinada a alimentar (a) a fé/interioridade pes-
soal; (b) a parceria comunitária ou relacional e a co-responsabilidade com out-
ros Maristas; (c) e o conhecimento e especialização profissional/acadêmica de 
estilo Marista. Em vários lugares, utilizamos ativamente os documentos Água da 
Rocha ou Missão Educativa Marista para fundamentar itinerários de formação 
e iluminar a nossa própria identidade espiritual. Por exemplo, em algumas 
Províncias promovemos formação, retiros e reuniões para professores e pessoal 
de apoio, bem como para os próprios estudantes e suas famílias. 

Nos programas de formação maristas, a dimensão espiritual desempenha um 
papel muito importante e está intimamente ligada à nossa identidade in-
stitucional. Os nossos programas de formação respeitam a pessoa humana, 
fomentam a solidariedade e criam oportunidades para experimentar um sen-
tido de transcendência.  As nossas escolas e obras são católicas e maristas, e 
transmitem a nossa espiritualidade tanto em ações como em palavras: “Que 
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todos os que aqui entram saibam que Jesus Cristo é a razão desta escola, o professor 
invisível mas sempre presente em todas as suas aulas, o modelo da sua faculdade, 
e a inspiração para os seus alunos” (Marsha Jordan, 2015). Para desenvolver esta 
visão, oferecemos programas de iniciação (ou indução) e formação permanente 
em espiritualidade, carisma, identidade e patrimônio para diferentes grupos e 
grupos-alvo.  Em vários locais, estabelecemos comissões ou departamentos que 
se ocupam da formação espiritual da comunidade.  No nosso sistema escolar, 
a espiritualidade/religião está no centro do currículo.  Conscientes do impor-
tante papel da linguagem visual, os nossos locais de missão estão bem definidos 
com símbolos e imagens que ligam a arte à experiência espiritual e à identidade 
marista. 

No campo universitário e em outras obras maristas, com o objetivo de oferecer 
uma formação holística aos jovens, bem como aos nossos companheiros, ofere-
cemos cursos aprofundados de teologia e carisma marista, bem como uma 
interessante proposta de pastoral universitária (programas de serviço-educação 
e ofertas de retiro). Trabalhamos em conjunto para satisfazer as necessidades 
espirituais e pessoais. Os nossos trabalhos oferecem oportunidades de divul-
gação comunitária onde o nosso pessoal e os estudantes são encorajados a 
envolverem-se no trabalho pastoral fora da escola. O serviço comunitário e a 
sensibilização são todas as atividades que ligam a espiritualidade, o serviço e a 
vida maristas.   

Estamos cada vez mais conscientes da relação íntima entre a missão e a vida. 
Procuramos assegurar que os nossos programas e experiências toquem e sirvam 
a vida. Procuramos ativamente assegurar que a formação em espiritualidade não 
inclua apenas conceitos teóricos a conhecer, mas ofereça oportunidades para 
que as pessoas experimentem concretamente um encontro que dá vida.

A nossa espiritualidade leva-nos a desenvolver uma mentalidade global que, 
sustentada pela compaixão e empatia, nos impele a participar em respostas co-
letivas a situações de crise em todo o mundo, tais como catástrofes naturais, 
crises humanitárias e políticas. Do mesmo modo, o trabalho voluntário é uma 
expressão concreta do nosso empenho e amor pelos outros, especialmente pelos 
mais vulneráveis. 

Finalmente, destacamos a existência e presença de grupos muito ativos e empen-
hados da vida marista. Há fraternidades, associações (por exemplo em França, 
Canadá, Austrália etc.) e movimentos maristas (como o Movimento Champagnat 
da Família Marista, os grupos de leigos vocacionados, leigos maristas comprometi-
dos; ou os movimentos de pastoral juvenil como REMAR, MARCHA, MYM, 
GVX, Scouts, FAJMACOR, entre outros) que foram enriquecidos pela nossa her-
ança espiritual e pelas diversas experiências de fé cristã dos seus membros. 
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Tudo isto é a expressão de um compromisso importante com uma intenção 
clara: comunicar, experimentar, celebrar e fortalecer a espiritualidade em âm-
bito educativo e apostólico, a fim de expressar e viver a nossa missão católica e 
marista. 

viver, expressar, integrar, encOrajar e dar vida aO 
rOstO misericOrdiOsO de deus e às suas mãOs
Embora apreciemos as ações já em curso para viver a nossa espiritualidade maris-
ta, ainda precisamos de mais espaço para garantir que os valores do Segundo 
Apelo do Capítulo Geral nos ajudem a viver uma espiritualidade profunda e 
transformadora de vida (tais como profecia, misericórdia, fraternidade, inte-
rioridade, vida quotidiana, alegria, inclusão, plenitude, testemunho, unidade 
etc.). Precisamos fazê-los ganhar vida.  Para este fim, oferecemos algumas ideias.

O nosso modelo educacional institucional tem no seu cerne a facilitação do 
desenvolvimento espiritual de todos os membros das nossas comunidades. Para 
tal, é necessário especificar como a experiência e formação em espiritualidade 
ou interioridade se articula nos processos educativos ordinários ou especiais, no 
currículo explícito e implícito, no ambiente educativo geral ou nas experiên-
cias opcionais de aprofundamento.  
A escola, o centro pastoral, a uni-
versidade ou a obra social precisa 
“falar” de espiritualidade aos seus 
membros, de uma forma inclusiva e 
clara, explícita, enquanto continua 
a dialogar sobre outras dimensões 
da vida humana, cultural e educa-
tiva. 

O papel da liderança na missão 
é primordial no desenvolvimento 
de valores transcendentes. São 
necessários líderes maristas que 
sejam capazes de convidar, encar-
nar, articular e inspirar as pessoas 
no estilo espiritual marista. É uma 
liderança capaz de fortalecer a es-
piritualidade nas áreas de missão 
e, vice-versa, a profundidade da 
missão na espiritualidade. É impor-
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tante, portanto, que a liderança seja devidamente treinada e compreenda o seu 
papel como líderes de uma comunidade carismática. Ter pessoal que esteja dis-
posto a partilhar esta experiência será decisivo na criação de comunidades esco-
lares que vivam a espiritualidade marista.  Deve-se, portanto, ter o cuidado de 
assegurar, na medida do possível, o recrutamento e a formação de pessoal com 
capacidade para encarnar estes valores.

Convidamo-lo a continuar a renovar criativamente e facilitar programas regu-
lares de formação sobre espiritualidade e interioridade para professores, estu-
dantes, crianças, jovens e pessoal. Estes programas podem ligar a missão externa, 
em chave de misericórdia e de compaixão, com a própria vocação e sentido de 
vida pessoal. Eles ajudam a experimentar o amor de Deus por cada um de nós.  
Para as enriquecer, de tempos a tempos, é necessária reflexão crítica e avaliação, 
tanto em âmbito individual como institucional. 

Existe uma abundante e rica produção de recursos e materiais nas Províncias 
Maristas, Redes de Espiritualidade e Regiões. Recursos e orações para várias 
situações ou ocasiões, para reuniões, reuniões de pessoal ou assembleias esco-
lares, são muito úteis. Eles facilitam a integração da nossa espiritualidade, do 
Evangelho e da inspiração de Champagnat no quotidiano ou no excepcional. 

A melhor maneira de educar é por meio de testemunhas. Portanto, um passo 
importante é encorajar e lembrar uns aos outros, todos os maristas de Cham-
pagnat (irmãos e leigos), a serem conscientes e consistentes na nossa forma 
de viver a espiritualidade marista.  Nós, Maristas, procuramos ser pessoas que 
testemunham um encontro com Jesus Cristo e o seu Evangelho, pessoalmente, 
comunitariamente e em situações de missão. Este caminho não é perfeito, mas 
esforçamo-nos por construí-lo todos os dias, não só a partir do “deve ser”, mas 
também a partir do amor e da humildade.

Para facilitar o caminho das nossas comunidades locais, a compreensão e vivên-
cia da espiritualidade pode ser fomentada por meio de experiências concretas 
na vivência de valores (fraternidade, expressa em nossas atividades educativas 
comunitárias e acolhimento intergeracional; experiência mariana, manifesta-
da em orações e também no serviço a outros como Maria; respeito pela diver-
sidade, integrado em atividades com diversos grupos culturais, sociais, étnicos 
ou religiosos; promoção da cultura do encontro, por meio de diálogos abertos 
com grupos de diferentes mentalidades, ou por meio de experiências de serviço 
e contato com pessoas em realidades de exclusão).  Talvez precisemos ser mais 
pró-ativos na exploração dos desafios espirituais e linguísticos das socie-
dades secularizadas de hoje e na ligação ao seu contexto cultural. Tudo isto, 
devidamente elaborado, vivido, refletido e celebrado, facilita uma experiência 
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espiritual ligada ao serviço da vida. A pastoral social, a pastoral da juventude, 
o voluntariado e a pastoral de adultos são meios excelentes para facilitar esta 
integração e para enriquecer a fé das pessoas. 

A linguagem e os sinais são muito importantes. Fazemos críticas construti-
vas aos nossos termos, que podem não ser atraentes para os jovens de hoje. É 
bom desenvolver um vocabulário ou linguagem atualizada para expressar a ex-
periência espiritual marista, para que as diferentes gerações e culturas se sintam 
parte dela e possam ser desafiadas por ela.  É importante facilitar experiências 
e processos (ou lugares “sagrados”, experiências “liminares”) de interioridade e 
espiritualidade, com linguagens contemporâneas. Isto facilita a experiência de 
fé personalizada através dos diferentes processos educativos ou pastorais, movi-
mentos ou associações maristas. Cuidamos dos espaços físicos. Utilizamos uma 
linguagem contemporânea e compreensível para facilitar a experiência de fé. 
Não hesitamos em aproveitar os meios de comunicação e as redes sociais para 
tornar a experiência espiritual dos nossos irmãos mais rica e mais acessível.

Habitar a espiritualidade é habitar um “espaço sagrado”. Convidamos cri-
anças, adolescentes, jovens e adultos a aprofundarem as suas experiências de fé, 
a viverem vitalmente a sua oração e a adquirirem um significado transcendental 
que dê sentido e propósito último à sua existência. Ligamos o Evangelho às suas 
vidas para que entrem num diálogo significativo. Ajudamo-los a dar passos para 
reconhecer Deus como presente e não como um conceito distante. Fazemos 
desta viagem uma autêntica relação pessoal. Cuidamos dos tempos de oração e 
das liturgias com especial cuidado e criatividade.



9

Ajudamos as pessoas a ligar a vida à misericórdia de Deus, por meio da soli-
dariedade e da caridade libertadora para com os outros. Temos uma clara con-
sciência dos desafios do mundo em que vivemos. Para aqueles que o procuram, 
oferecemos oportunidades de voluntariado em lugares ou situações de necessi-
dade. Sempre que apropriado, explicitamos a sua ligação com o Evangelho e a 
experiência de fé. Desta forma, ajudamos a construir pontes entre a experiência 
humana concreta, por vezes vivida em vulnerabilidade, e a dimensão espiritual.

Podemos viver com os olhos e os corações abertos. Em lugares onde existem 
diferentes religiões e culturas, é importante fortalecer a consciência inter-re-
ligiosa ou interconfessional e capacitar os jovens para serem pacificadores. É 
significativo que as crianças e os jovens aprendam a envolver-se eficazmente no 
diálogo inter-religioso (cf. Fratelli Tutti). Talvez devêssemos ser mais ousados 
e propor experiências mais vastas de comunhão em grupos maristas para que 
possam ser faróis de esperança e construir pontes com outras espiritualidades e 
outras sensibilidades.

Cada passo pode ser profético. A nossa espiritualidade convida-nos a ser os 
braços da terna misericórdia de Deus. No mundo em que vivemos, marcado 
por nuvens escuras (cf. Fratelli Tutti), a profecia cristã da fraternidade universal 
é um sinal contraditório. Quando avançamos na concretização das imagens e 
ícones do XXII Capítulo Geral, somos convidados a viver em chave da profecia, 
em ocasiões, por vezes, contra-culturais e desafiadoras. Desta forma, colocamos 
a espiritualidade no centro da ação apostólica e em harmonia com a missão. 
Procuramos viver desta forma a profecia do Evangelho, clara e compreensível, 
para os nossos contemporâneos. 

despertar
Talvez algumas ideias nos possam encorajar pelo caminho, sem ser um “deve 
ser” mas um “caminhar juntos”, inspirados pelo caminho dos discípulos de 
Emaús: conversar, divergir, pausar, criar intimidade, “despertar” e arder 
são os verbos indicativos do crescimento espiritual. Pensando nos nossos jov-
ens e adultos, eles podem também significar uma proposta de desenvolvimento 
espiritual, baseada numa nova pedagogia pastoral baseada em três dinâmicas: 
ouvir, compreender e propor.

Despertar para a unidade da missão e da espiritualidade. A missão ganha 
vida em conjunto com a espiritualidade que a alimenta e cuida das suas atitudes. 
A espiritualidade encarna o seu dinamismo na missão. Para isso, precisamos 
dedicar conscientemente tempo à espiritualidade e à experiência de Deus sem a 
separar da experiência de missão.  A missão e a experiência de Deus devem ser 
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dois núcleos “recorrentes”, duas forças motrizes constantes, na nossa vida quo-
tidiana e nas nossas conversas. 

Despertar para o sentido. É importante aprender a «ter uma conversa” sobre 
a experiência da vida, a fim de aprofundar o significado dos acontecimentos. 
Isto reforça a nossa atitude de busca espiritual, de ir além, aprender e ensinar a 
“olhar para além” (Papa Francisco, Irmão Ernesto) em relação ao propósito da 
vida. Trata-se de uma conversa interior e também de um diálogo com o outro. 
Precisamos de fomentar experiências para alcançar conversas significativas.  O 
ponto de partida poderia ser a consciência da nossa própria realidade, da nossa 
vulnerabilidade e da dos outros, o que finalmente nos convida a abrir-nos a nós 
próprios e aos outros com braços de misericórdia.

Despertar para o silêncio e a interioridade. Num mundo caracterizado por 
tanto ruído, vale a pena proporcionar oportunidades de silêncio, para todos, 
crianças, jovens e adultos. Esta “deter-se” e “criação de intimidade” são en-
riquecidos por experiências de interioridade, discernimento e espiritualidade 
para grupos e especialmente para líderes em missão. 

Despertar para atitudes marianas. Como maristas, temos uma extraordinária 
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riqueza na nossa espiritualidade mariana. Ela anima múltiplas dimensões liga-
das às atitudes de Maria, que nos permitem “arder” interiormente, tais como 
a escuta, a contemplação, a alegria, a doação de si mesmo, o discernimento, a 
disponibilidade e a simplicidade. 

Despertar do respeito. Em todas as nossas obras, precisamos “avaliar” as nos-
sas experiências para criar um ambiente não julgador que encoraje o discurso 
espiritual e respeite a diversidade cultural. Precisamos recordar o que é mais 
essencial para nós como comunidade cristã: oferecer experiências inclusivas e 
envolventes de oração, de partilha de fé. Abraçamos a importância da Eucaristia 
e da Escritura que são centrais para a nossa vida, ao mesmo tempo que faze-
mos abordagens respeitosas e pedagógicas à diversidade de audiências. Temos 
também a oportunidade de nos ligarmos à investigação atual e à partilha da fé, 
como a ecologia, o diálogo inter-religioso ou as expressões espirituais contem-
porâneas.

O despertar do “samaritano”. Acrescentamos um grau de profundidade à nos-
sa missão quando fomentamos uma espiritualidade marista serva, de uma “Igre-
ja samaritana e aberta”, que ajuda as pessoas a encontrar Deus na realidade e que 
nos permite transformar a realidade de Deus. Misericórdia, compaixão e serviço 
tornam-se atitudes espirituais e humanas que nos ligam profundamente com o 
Evangelho, o Reino e o nosso Deus.
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viver a nOssa missãO prOfeticamente hOje
Missão e espiritualidade são dois braços poderosos para sacudir o nosso camin-
ho marista. São também dois grandes desafios. As respostas ao mundo de hoje 
não podem ser dadas sem um profundo compromisso de fidelidade à voz do Es-
pírito. Somos um Instituto apostólico. Procuramos facilitar um encontro com 
Deus e com o Evangelho, especialmente por parte das crianças e dos jovens. 
Estamos convencidos de que este encontro é transformador e profético, signif-
icativo e libertador. Estamos, portanto, empenhados em construir pontes entre 
eles e o coração do nosso bom Deus. Ousadamente, tentamos assegurar que a 
nossa missão seja uma espiritualidade viva e que a nossa espiritualidade seja uma 
missão sem fronteiras.

Ir. Francis Jumbe 
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