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Novidades

A expressão laical de nosso carisma

Acabamos de celebrar os 25 anos de 
caminhada do Movimento Cham-
pagnat da Família Marista, que, se-

gundo nossas Constituições, é extensão de 
nosso Instituto (C 164.4). Irmãos e leigos 
somos parte da mesma família carismá-
tica, partilhamos o mesmo carisma. Com 
linguagem afetuosa e cordial, o Ir. Charles 
Howard terminava sua introdução ao Pro-
jeto de Vida do Movimento Champagnat, 
dirigindo estas palavras aos leigos e leigas 
maristas: “Quisera dizer-lhes uma última 
palavra para colocar em relevo algo que já 
sabem – que são bem-vindos à sua casa 
marista. Há muito tempo, estavam nela, 
pela maneira de viver, sentir e fazer. Agora, 
optaram por viver mais profundamente a fé 
e o apostolado, sendo outros Champagnat 

em seu próprio ambiente, começando pelo 
próprio lar”.

Os mais de 3.000 leigos e leigas que com-
põem em torno de 260 Fraternidades, já 
existentes no Instituto, dão testemunho de 
pertença à nossa casa comum do carisma 
marista. Aqui, do Secretariado dos Leigos, 
queremos dar a conhecer a esses irmãos e 
irmãs, a que se referia o Ir. Charles, quanto 
dizia em 1990: “Os leigos vão revelar-nos 
novas facetas do carisma marista, à medida 
que o viverem mais plenamente. O fato de 
partilhar com eles haverá de revelar-nos 
novas profundezas de nossa vocação de Ir-
mãos”. Juntos, podemos preparar uma nova 
época para o carisma marista e juntos pode-
mos configurar o novo modo de ser Irmão.
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O Capítulo provincial de Mada-
gascar foi realizado em An-
sirabé (Madagascar), de 27 a 

30 de dezembro de 2010, no Centro 
de acolhida de Mahatamana, para dar 
posse ao Irmão Jean-Albert-Thomas 
Randrianantenaina. O Irmão Thomas 
foi nomeado pelo Conselho geral para 
um segundo mandato, na Província 
marista de Madagascar, a ter início em 
27 de dezembro de 2010, por ocasião 
da celebração do Capítulo provincial. 
O governo geral esteve presente na 
pessoa do Ir. Antonio Ramalho, Con-
selheiro geral. O novo Conselho pro-
vincial para acompanhar o Ir. Thomas, 
no segundo mandato, foi eleito pelos 
capitulares e será integrado, em ordem 
de eleição, pelos Irmãos: Michel Raza-
fimandimby, Raymond Razafimahatra-
tra, Sylvain Ramandimbiarisoa e Pierre 
Joseph Rasolomanana.

O Capítulo provincial, além das duas 
competências citadas, analisa as ques-
tões mais urgentes que se apresentam. 
Quatro temas, nessa ocasião, foram 
objeto da reflexão dos capitulares: a 
vida dos Irmãos, o apostolado e a mis-
são, o autofinanciamento da Província 
e a relação dos Irmãos com os leigos.

Em torno do primeiro tema, os ca-
pitulares consideraram o que supõe 
ser Irmão, hoje em Madagascar, e os 
horizontes da “nova terra” que são per-
cebidos na vida da Província, segundo 
as orientações do Capítulo geral. Um 
acontecimento estimulante para viver 
esses horizontes novos é a celebração 
do centenário da chegada dos Irmãos 
em Madagascar, dentro em breve. Es-

pecial atenção mereceu a vida comu-
nitária, a vida espiritual e a formação 
inicial e permanente.

A reflexão sobre o segundo tema, 
o do apostolado e da missão, tinha 
como objetivo encontrar a maneira 
de a Província reforçar as presenças 
apostólicas educativas para que sejam 
lugares de autêntica evangelização. Os 
capitulares fizeram-se a seguinte per-
gunta: Onde estamos na aplicação da 
“Missão educativa marista”, em nos-
sa Província? Ao mesmo tempo se 
questionaram sobre o modo de viver 
uma presença fortemente significativa, 
entre as crianças e os jovens pobres, 
e como transmitir a espiritualidade 
marista aos colaboradores.

O autofinanciamento da Província é um 
objetivo que vem alimentando iniciati-

vas e estratégias que, junto com uma 
boa gestão financeira, o uso responsá-
vel e centralizado dos bens, favoreçam 
maior solidariedade intercomunitária.

O Capítulo provincial refletiu sobre 
a relação dos Irmãos com os Leigos 
maristas, tal como solicita o Capítu-
lo geral, fundamentando-a sobre a 
comunhão para dar maior vitalidade 
ao carisma marista, em Madagascar. 
Também foi analisada a colaboração 
dos Irmãos com diversos movimentos 
e fraternidades maristas. Foi muito 
valorizada a corresponsabilidade como 
elemento para o desenvolvimento da 
vida, da espiritualidade e missão maris-
tas. Foi reafirmado o valor da vocação 
do leigo marista. No primeiro dia da 
reunião capitular participaram cinco 
leigos (três homens e duas mulheres).

Capítulo provincial de Madagascar
O Irmão Thomas, Provincial por mais três anos

Repassando a história das Fraternida-
des do Movimento Champagnat, exis-
tentes através de toda a geografia 
marista, observamos a variedade de 
estilos e acentos, de participantes e 

contextos, de processos e missões. 
Trata-se dos variados perfis do caris-
ma marista com tonalidade leiga, com 
expressão feminina, com a cor das cul-
turas, na diversidade das vocações... 

Este pluralismo nos ajuda em nosso 
caminho comum para novas terras.

______________
Secretariado dos Leigos 
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Os caminhos do Capítulo Geral
13 de janeiro de 2011 Notícias Maristas

A nova terra

O documento do XXI Capítulo 
geral ostenta na capa o título: 
“Com Maria, ide depressa pa-

ra uma nova terra!” Ele retoma muito 
bem o que os Capitulares chamaram 
de “Apelo fundamental”. E é muito 
significativo e bonito, para nós Ma-
ristas, que esse apelo seja colocado 
sob a proteção de Maria, a primeira 
missionária de Cristo.

Permanece o mistério dessa « nova 
terra » para a qual é preciso partir, 
depressa. Resta-nos descobri-la. Es-
sa nova terra é como uma utopia, a 
estrela dos magos, capacidade de 
sonho com a porta aberta para o futu-
ro. Ela seduz, atrai e suscita energias 
novas. Também para Abraão a “no-
va terra” era uma grande incógnita. 
Mesmo para o povo de Israel a “terra 
prometida”, de início, foi igualmente 
“uma utopia” cujo primeiro fruto foi 
o de formar, do que não passava de 
um amontoado de pessoas, um po-
vo, o povo de Deus. Os magos, por 
sua vez, acreditando em sua estrela, 
colocaram-se na estrada, rumo a uma 
nova terra, mas na qual os esperava 
o Rei que acabara de nascer. Maria 
também vai ao encontro do sinal que 
Gabriel lhe dera, sem saber de todas 
as graças que a esperavam, na casa 
de Isabel. Essa capacidade de sonho 
emerge mais vezes no documento: 
“Juntos, sonhamos nosso futuro e 
descobrimos o apelo fundamental 
que Deus nos faz hoje” (Doc. do Ca-
pítulo geral, p. 17). Essa realidade do 
sonho já estava muito presente em 
“Água da Rocha”; o título da página 
84 é significativo: “E terão novas vi-
sões e sonhos.”

« Nova terra? » E, entretanto, como 
Pascal faz Deus dizer: “Vós não me 
procuraríeis se não me tivésseis já 
encontrado” temos a intuição de que 
essa “nova terra”, de certa maneira, 

não nos é tão desconhecida; nela, 
nós já moramos.

« Essa nova terra » é antes de tudo 
o Filho que se forma em Maria, ab-
solutamente novo nela, e que ela 
vai descobrindo dia após dia, e nos 
traz a novidade eterna de um Deus, 
sempre jovem. Jesus é a terra nova, 
capaz de dar-nos “céus novos e uma 
nova terra”. Jesus é o primeiro ao qual 
devemos ir depressa; ele é o primeiro 
a ser descoberto, o primeiro em quem 
devemos morar e a única nova terra 
que podemos desvendar a tantos 
outros, sobretudo aos jovens. Nesse 
caminho Maria é a primeira, e ela é a 
mãe, porque Jesus se deixa descobrir 
no amor. O seio que porta essa terra 
nova é a Anunciação, a corrida mis-
sionária, o Magnificat: Maria.

Mas, se o caminho que conduz a Jesus 
é o amor, há outra terra para renovar, 
isto é, o nosso próprio coração. Jesus 
e Maria nos fazem penetrar em nossa 
própria interioridade, para que nossa 
vida se torne santuário do Senhor, 
rico do único tesouro que podemos 
oferecer aos outros. A reflexão do Ir. 
Emili, SG, ao apresentar o Documen-
to do Capítulo geral, vai nesse senti-
do: “Duvido muito que um desafio tão 
importante, em nível coletivo, quanto 
esse de “ir depressa, com Maria, para 
uma nova terra” possa realizar-se se 
não houver, ao mesmo tempo, um 
deslocamento, um itinerário interior 
em cada um de nós.” Essa terra tam-
bém já a conhecemos um pouco; e 
entretanto, quantos continentes por 
descobrir em nós mesmos. Maria, que 
fez de seu coração e de seu seio o 
santuário da Palavra, pode realmente 
nos guiar: “Com Maria, vamos depres-
sa para a terra nova de nossa própria 
interioridade”.

Esse caminho para o coração é o 
roteiro que faz de nossa família “uma 
nova terra”. “Nova terra” para cultivar 
também, com muito cuidado, todos 
esses leigos maristas que se inspiram 
no documento “Em torno da mesma 
mesa”. É um caminho interior. Nos-
sa família pode tornar-se uma terra 
nova, cheia de possibilidades, se ela 
caminhar com Jesus, se ela se deixar 
inspirar por Maria, se souber renovar 
seu coração e torná-lo generoso.

O apelo fundamental, no entanto, nos 
propõe Maria, na pressa da Visitação, 
no rasto da primeira missão cristã. Ri-
ca com o tesouro que se chama Jesus, 
o coração transformado em santuário 
de Jesus, Maria opta pelo caminho 
dos homens. É a quarta nova terra: 
os outros, os homens, a humanidade. 
Essa terra também já a conhecemos, 
mesmo se ela se apresenta nova to-



4

Ano III - Número 137Notícias Maristas

dos os dias, com suas incógnitas, com novos alvoreceres 
e com suas tempestades inadvertidas: terra da vida. Maria 
já conhecia a família de Zacarias e de Isabel e, no entanto, 
tudo era novo nessa família; havia ali uma criança que es-
perava pular de alegria à voz daquela que trazia o Senhor, 
em seu seio. Terra dos outros a descobrir com a novidade 
de Jesus e um coração que se renovou. Terra donde nos 
vêm chamados novos, desafios desconhecidos, que nos 
pedem generosidades novas: missões longínquas, ou a 
dois passos, para as quais é preciso partir depressa, com 
Maria.

O documento do Capítulo geral, na pág. 22, é explícito 
sobre as novas terras: “Ir para uma nova terra tem im-
plicações: partilhar a responsabilidade pela missão, dar 
prioridades à evangelização, viver a opção pelos pobres 
e transmitir o carisma a uma nova geração de educado-
res.” O documento “Água da Rocha”, número 149, já se 
expressa sobre o tema: “Essa experiência nos estimula 
a deslocar-nos, com audácia e sentido missionário, para 
missões de fronteira, áreas marginalizadas, ambientes 
inexplorados, onde a implantação do Reino é mais ne-
cessária.” Vários temas do documento capitular são eco 
daqueles de “Água da Rocha”.

Essa “nova terra” nos solicita um itinerário interior e ou-
tro exterior. Todas essas novas terras escondem algo de 
desconhecido, misterioso, surpreendente; por isso, elas 
requerem um coração disponível, generoso, como aquele 
da Virgem que diz SIM. A mulher, que somos convidados 
a imitar, é aquela da Anunciação, da Visitação e do Mag-
nificat; aquela que escutou a palavra, disse SIM, partiu 
em missão e canta de alegria. Maria, primeira missionária 
de Cristo, retoma por isso, em seus passos, as nossas 
missões. Marcelino Champagnat - de quem nasceram os 
primeiros missionários maristas que partiram para novas 
terras - nos ensina a confiar na Boa Mãe, no Recurso Or-
dinário, e a tomá-la como padroeira de todas as nossas 
missões.

Abraão partindo para uma terra nova veio a ser o pai dos 
que creem e terá uma descendência numerosa como a 
areia do mar e as estrelas do céu. O povo de Israel conhe-
ceu os sendeiros do exílio que o conduziram para novas 
terras. Nestas, recebeu em dom os maiores profetas, sua 
fé se aprofundou e purificou. No exílio recebeu a promes-
sa de “um coração novo e um espírito novo”.

Maria, que prontamente vai para a nova missão, provoca 
cantos de alegria e ouvirá pela primeira vez seu Filho ser 
chamado ‘Senhor’ ou melhor, com o possessivo “meu 
Senhor”, o que caracteriza o grito típico da fé cristã; todo 
cristão reconhece Jesus como “seu Senhor”.

Os magos, guiados pela estrela, concluem sua marcha 
aos pés de Jesus no colo de sua mãe. A ele, rei nascido, 
eles oferecem o ouro, o incenso e a mirra, presentes que 
deixam entrever a natureza do filho: ele é rei; é Deus, é 

homem. Em Jesus eles encontram o verdadeiro caminho 
de suas vidas. Por esse novo caminho retornam à sua ter-
ra, arriscando todo o futuro de suas vidas.

Deus oferece um encontro à nossa família, em “novas 
terras”, terras da graça, da vida e do futuro. “Maria, nossa 
Boa Mãe, nos acompanha com ternura e delicadeza. Que 
ela abençoe a cada um de nós!” (Ir. Emili Turú, SG – Apre-
sentação do Documento do XXI CG)

Um canto de Jaca Book, ‘Sai de tua terra e vai’, exprime 
bem essa ideia da nova terra. Ele pergunta a Abraão, de-
pois aos apóstolos, e enfim a nós:

O que deixas, tu bem o sabes,
Mas, teu Deus, o que vai te dar?

E as respostas respectivas são:
Um povo, uma terra, uma promessa.
Palavra de Javé (para Abraão).
O cêntuplo aqui e a eternidade.
Palavra de Jesus (para os apóstolos).
O que recebes vale muito mais.
Vai e prega o Evangelho.
Palavra de Jesus (para nós).

______________
Ir. Giovanni Bigotto


