CAMINHAR JUNTOS,
TOMANDO O MELHOR
DO NOSSO DNA MARISTA

Mensagem do Ir. Ernesto Sánchez Barba, Superior Geral, por ocasião
da celebração de São Marcelino Champagnat - Roma, 6 de junho de 2020

Queridos Maristas de Champagnat,
No dia 6 de junho celebramos o nosso Fundador, este ano talvez de um modo muito diferente
do que fazemos normalmente. Celebramo-lo de forma mais simples e discreta, mas não com
menos profundidade e alegria do que outras vezes. Penso que a
ocasião nos leva a honrar São Marcelino de uma perspetiva
mais reflexiva.
Na maioria dos países onde estamos presentes, experimentamos a forte pandemia que o mundo
vive por causa da Covid-19.
Estamos muito tristes com as perdas humanas
que tivemos de vários Maristas de Champagnat, irmãos e leigos, bem como de familiares muito próximos afetados por esta doença.
Também sentimos a dor de não poder acompanhá-los de perto nos seus últimos momentos,
nem de celebrar o dom das suas vidas durante
o funeral. O mesmo também aconteceu em relação aos nossos irmãos, leigos ou membros
da nossa família que morreram neste momento, embora por outro motivo.
Por outro lado, é positivo saber que a maioria
dos casos de contágio que tivemos foi recuperada. Alegra-nos a dedicação e a proximidade de todos
os que se dedicam aos cuidados de saúde. De igual maneira, nos alegra o cuidado de todos aqueles que colaboraram,
apoiando em vários serviços a grande maioria da população neste
período de pandemia e confinamento.
E, ao mesmo tempo, todos nós, nas comunidades maristas, nas famílias, vivemos longos tempos de quarentena. Nesta situação, nos encontramos mais de perto com o melhor de cada um
de nós e, ao mesmo tempo, com os nossos limites e a nossa vulnerabilidade. Recuperamos ou
foram reanimados alguns valores e boas práticas típicas do nosso espírito de família. Foi uma
oportunidade para comunicar-nos mais de perto uns com os outros e de darmos mais valor
ao que somos e fazemos. Foi um tempo para entrarmos no nosso interior e encontrar o que
nos conduz, nos motiva e nos sustenta a partir de dentro. Foi um tempo em que encontramos
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um espaço para uma maior relação e contacto com Deus. Muito provavelmente não faltaram
momentos de ansiedade, de tristeza ou solidão. Poderá ter acontecido que experimentamos
algum tipo de desencontro com aqueles que vivem à nossa volta.
Valorizamos a generosidade e dedicação de tantos educadores maristas que realizam criativamente o seu trabalho educativo online. Com alegria sabemos que houve grupos de Irmãos e
leigos que se colocaram ao serviço dos mais necessitados, em lugares muito pobres, onde as
pessoas podiam estar morrendo talvez não por causa da pandemia, mas por causa da fome.
Agradecemos ainda uma série de iniciativas e ações que refletem a fraternidade e a solidariedade maristas: serviço na própria comunidade, cuidado dos nossos Irmãos idosos, ajuda à
população mais próxima, distribuição de alimentos, doações, colaboração com a Cáritas ou
a Igreja local.
Por outro lado, em vários locais, tivemos de fechar as obras educativas porque não tínhamos
a possibilidade de oferecer os nossos serviços, porque não tínhamos os meios digitais para
fazê-lo. Em muitas partes, o impacto económico se faz sentir cada vez mais e queremos responder a esse impacto da melhor forma possível e com critérios de solidariedade.
Durante este tempo, pensei em Marcelino em várias ocasiões. Não sei se ele teria experimentado alguma vez, na sua vida, uma pandemia global. Talvez não. Mas atrevo-me a dizer que
ele poderia ter experimentado algo de semelhante ou pior, quando penso nas consequências
de uma revolução ou também em alguns momentos de grande dificuldade que ocorreram na
sua própria vida ou na vida do Instituto nascente.
E pergunto-me quais seriam alguns daqueles elementos básicos que habitavam Marcelino
para não ficar paralisado pelo medo ou para não ficar confortavelmente na sua zona de conforto? Entre outros aspetos, gostaria de salientar três: a sua confiança,
a sua audácia, a sua fraternidade.
Confiança.
Acredito que Marcelino, mesmo nos momentos mais difíceis,
nunca duvidou, nem sequer um momento, que a sua vida e missão eram obra
de Deus, obra de Maria. Nunca se apresentou como protagonista ou principal
autor... vivia tudo dando glória e louvor
ao Senhor, sentindo-se seu servo. Viveu
sempre sob a proteção maternal de Maria
a quem recorria com frequência. Em momentos de crise, dizia-lhe: Maria, esta é a
•
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obra tua... se ela perece, não é a nossa obra que perece, é a tua, pois tu tudo fizeste entre nós.
Por isso, contamos contigo, com a tua poderosa ajuda; sempre confiaremos na tua ajuda (Cf.
Vida, p. 96). A sua confiança em Maria não o levava apenas a senti-la como mãe protetora;
era para ele força para imitá-la, para responder a Deus ao jeito de Maria. Na minha saudação
de 25 de março, eu escrevia: Maria do “Sim” nos anima e acompanha. Como Ela, diante da
incerteza e do medo, precisamos de fé, da confiança e da paixão por Deus e pela humanidade
como fundamentos sólidos para seguir adiante.
•
Audácia. Marcelino foi um homem que viveu de modo muito atento para descobrir a
voz de Deus através dos acontecimentos. Aprendeu a ler os sinais dos tempos. E, na oração,
procurando no profundo do seu interior,
respondia com valentia. Sabemos que
nem sempre foi compreendido por todos,
sendo criticado mais do que uma vez.
Teve a ousadia para se entregar à educação e à evangelização dos jovens, dando
prioridade aos mais abandonados, e para
fundar um Instituto ao seu serviço. Encorajou os primeiros Irmãos missionários
a ultrapassarem as fronteiras do próprio
país e a partir para países longínquos.
Simplicidade, solidariedade e atenção aos mais pobres e necessitados foram características
que Champagnat mostrou ao longo da sua vida. A sua audácia levou-o a ser aberto e flexível
para dar novas respostas sem ficar preso em esquemas pré-determinados. Inspirou-se em
Maria, sempre atenta para responder e servir, como fez na Visitação e em Caná.
•
Fraternidade. Marcelino, sentindo-se muito amado por Deus e chamado a realizar a sua obra, nunca quis caminhar sozinho. Caminhou sempre construindo fraternidade.
Teve a intuição, desde o início, de que o testemunho em grupo é sempre mais poderoso do
que o do indivíduo sozinho. Foi intrépido
para convidar e acompanhar os primeiros irmãos, vivendo com eles, deixando
de lado a possível vida confortável da
sua paróquia. Lançou-se na construção
de l’Hermitage com muito poucos recursos e começou a trabalhar em conjunto
com os Irmãos e pedreiros. Acreditava na
possibilidade da missão ser mais eficaz
e exequível se fosse levada a cabo em
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comunidade. E assim nos transmitiu um grande espírito de família. “Cultivar o espírito de
família é parte da genuína visão de Marcelino sobre a fraternidade. Torna visível esse espírito
cultivando a abertura e a disponibilidade, tanto na comunidade como na missão. Ajuda a criar
um ambiente no qual cada pessoa receba o estímulo e a vitalidade de que necessite.” (Regra
de Vida, 55). Convida-nos insistentemente a formar uma família em torno a Maria, a Boa Mãe,
como fizeram os apóstolos no momento de Pentecostes.
Numa situação como a que vivemos hoje, quais seriam alguns elementos-chave do nosso DNA
marista que nos poderiam ajudar a avançar juntos? Que me dizem hoje a confiança, a audácia
e a fraternidade de Marcelino? Poderíamos pensar nisso de um modo pessoal e também na
nossa comunidade, na nossa fraternidade ou família.
Temos agora uma grande oportunidade, eu diria inédita, para perguntar-nos “para quê?”
tudo isto que vivemos. Somos capazes de escutar o grito do mundo? Sentimo-nos corresponsáveis para responder aos desafios políticos y económicos? Queremos construir uma cultura
do encontro e não promover mais uma cultura do descarte? Assumimos o compromisso de
uma ecologia integral em que o cuidado do ambiente e o desenvolvimento do humano são
inseparáveis?
No dia 14 de maio, o Papa Francisco convidou-nos a rezar em conjunto com todos os
crentes. Na homilia disse: “No mês de novembro do ano passado, não sabíamos o que era
uma pandemia: veio como um dilúvio, chegou de repente. Agora acordamos um pouco. Mas
há muitas outras pandemias que fazem as pessoas morrer e não nos apercebemos, olhamos
para o outro lado. Estamos um pouco inconscientes perante as tragédias que acontecem
no mundo neste momento. (...) São muitas! A pandemia das guerras, da fome e muitas
outras.”
Neste dia 6 de junho, juntamente com o espaço que daremos à reflexão e à oração, celebrá-lo-emos em comunidade e em família. Vamos unir-nos em comunhão, como uma família
global. Os meios virtuais ajudar-nos-ão a sentir-nos conectados e a partilhar a nossa alegria
de forma criativa.
Que a celebração de São Marcelino Champagnat nos encoraje, como Instituto, a caminhar
juntos, com Maria, aprendendo do Fundador o melhor do nosso DNA marista.
Fraternalmente Ir. Ernesto
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