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Novidades

Encontro Internacional de Jovens Maristas

Desejamos parti-
lhar com todo o 
Instituto o que 

suceda ao longo do 
programa da Jornada 
Mundial da Juventude, 
acontecimento ecle-
sial no qual participam 
milhares de jovens de 
numerosos países, cul-
turas e línguas. 

A JMJ de Madrid 2011 
foi organizada em dois 
tempos sucessivos. 
No primeiro levou-se 
a cabo o acolhimento 
dos jovens nas dioce-
ses, paróquias, províncias ou comunidades 
locais. O segundo é o encontro com o 
Papa em Madrid.

Os Irmãos Maristas, coincidindo com a 
primeira fase da Jornada Mundial da Ju-
ventude, organizaram um Encontro Inter-
nacional de Jovens Maristas, sob o lema 
BELIVIN. Nele participaram mais de 400 
jovens de 22 nacionalidades distintas, pro-
cedentes de 18 províncias maristas e de 
um distrito.

O encontro marista aconteceu simultane-
amente em quatro lugares distintos: Tui 
(sob a responsabilidade da Província de 
Compostela), Alicante (Mediterrânea), Bar-
celona (Hermitage), e Buitrago (Ibérica). 
Esta descentralização pretende potenciar a 
comunicação em idiomas afins e facilitar a 
participação. Nos três primeiros lugares se 
ofereceu a possibilidade de partilhar expe-
riências de vida, de pastoral e de fé. O gru-

po que se encontra em Buitrago tinha um 
perfil determinado por participantes que 
assumem nas províncias maristas papeis 
de direção e animação de movimentos, ca-
tequeses ou pastoral em diversos âmbitos.

Concluído o encontro nesses quatro lu-
gares, os participantes se reuniram em 
Madrid, no colégio San José del Parque, 
no dia 15 de agosto de 2011, para por um 
solene ponto final aos dias de convívio 
com uma celebração eucarística, um jantar 
e um festival animado pelo grupo musical 
marista Kairoi.

Durante os dias do encontro acompanha-
ram aos jovens o Irmão Emili Turú, Supe-
rior geral, os Irmãos Conselheiros gerais 
Antonio Ramalho, Eugène Kabanguka e 
Joseph Maria Soteras e os directores dos 
Secretariados Irmãos Hoje e Missão, os 
irmãos César A. Rojas e João Carlos Do 
Prado.
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Um arco-íris marista multicolor 
de línguas e culturas

Buitrago del Lozoya acolhe jovens maristas de todo o mundo

Madrid foi o ponto 
de chegada dos 
participantes do 

Encontro Internacional de 
Jovens Maristas. O cen-
tro de acolhida iniciou sua 
atividade no colégio São 
José do Parque. Ali foram 
recebidos todos os que 
vinham de longe. Depois 
partiram, em ônibus, pa-
ra Tui, Alicante, Barcelona 
y Buitrago. Os responsá-
veis da acolhida, uma vez 
concluído seu serviço de 
recepção no aeroporto, e depois de 
terem organizado os grupos que par-
tiam para os quatro pontos cardiais 
de Espanha, mudaram o seu teatro de 
operações para Buitrago.

Entre os participantes, vindos dos mais 
diversos países do mundo marista, se 
criou imediatamente um clima de ami-
zade e de fácil comunicação. As cores 
dos distintivos ou das bandeiras, que 
cada um trazia do seu país, começaram 
a fundir-se num arco-íris marista mul-
ticolor. Um slogan se repetia por todo 
lado: Belivin. O cronista viajou com o 
grupo de jovens que foi para Buitrago. 
Em comunicação pessoal conseguiu 
detetar algumas das expetativas que 
os jovens maristas esperam deste en-
contro.

“Quero conhecer com mais profundi-
dade o trabalho das províncias maris-
tas e como se está realizando”. Dizia 
um jovem participante procedente de 
Melbourne. “Quero ampliar meus co-
nhecimentos sobre a rede de obras 
maristas existentes e crescer no es-
pírito da família marista”, comenta-
va um companheiro seu, “ainda que 
pessoalmente me interessa aprofundar 
mais minha vinculação com o carisma 

marista”. O desejo mais generalizado 
da maioria dos jovens é “encontrar-se 
e partilhar” com outros jovens para 
“comprovar como se desenvolve a pas-
toral juvenil em outros lugares do mun-
do marista”, como pontualiza Gabriel, 
do Canadá; “assim poderei enriquecer-
-me com as experiências dos outros.”

Os três ônibus rodam tranquilamente, 
pela estrada de Madrid a Burgos. Faz 
calor. Param em Buitrago del Lozoya, 
pequena povoação castelhana onde se 
encontra o Centro de Estudos Santa 
Maria do Castelo, dirigido pelos irmãos 
maristas e as irmãs asuncionistas. 
“Gostaria de encontrar o meu caminho 
de futuro. Espero viver aqui uma expe-
riência inolvidável.” Diz o Samuel, da 
Bélgica, enquanto recolhe a malas ao 
descer do ônibus.

Em Buitrago trabalharam dia e noite 
os voluntários para que tudo estivesse 
preparado e previsto até ao mínimo 
pormenor. O lugar é fantástico. O con-
junto arquitectónico, coberto por um 
telhado de ardósia negra, enquadra-
-se bem no meio austero da paisagem 
castelhana, pintada de ocre e amarelo, 
depois de ter sido cegado o trigo. 
Aqui, recordando sua terra, que acaba 

de sair da guerra, ouvi-
mos a Emília, da Costa 
do Marfim: “Quero viver 
aqui uma maravilhosa ex-
periência que me permita 
aprofundar minha fé ca-
tólica e entusiasmar-me 
pelo carisma marista pa-
ra comprometer-me mais 
profundamente e poder 
assim participar em ou-
tras experiências e em 
outros encontros”.

André, do Brasil, ao pas-
sar a soleira do Centro de Estudos de 
Santa Maria do Castelo, rodeado de 
companheiros que carregam as malas, 
sente-se feliz por “poder compartir e 
assimilar os sonhos, desafios e senti-
mentos de ser jovem junto com ami-
gos maristas de todo o mundo”. Com 
centenas de pessoas procedentes das 
mais variadas regiões do mundo es-
ta será uma oportunidade única para 
“conhecer o modo como se vive o ser 
marista a partir da perspetiva de outras 
culturas e ter a certeza de que o sonho 
de Champagnat está vivo entre nós.”

Com seus companheiros mexicanos, 
que se protegem do forte sol castelha-
no com um chapéu de grandes abas, 
Nacy sente-se feliz por participar neste 
encontro para “conhecer a trajetória, 
o caminho e o carisma marista pelo 
mundo a fora; quero impregnar minha 
vida desse carisma e ser parte da co-
munidade marista”. João, um brasileiro, 
alto e esbelto, comenta a uma moça 
que o acompanha ao refeitório para 
tomar um refrigerante: “Quero conhe-
cer novas pessoas, aprender ainda 
mais sobre a Congregação marista e 
aprofundar o conhecimento da mani-
festação do carisma marista em todo 
o mundo”.
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Partilhar a vida enquanto 
caminhamos

11 de agosto

Os símbolos para os jovens, e 
para os mais idosos consti-
tuem uma linguagem que de-

vemos escutar em silêncio. Foi isso o 
que aconteceu ao iniciar o Encontro 
Internacional de Jovens Maristas reu-
nidos em Buitrago. Fez-se silêncio. 
E começou a atividade interior. A 
máscara foi o recurso utilizado pelos 
animadores para começar a reflexão. 
A máscara e o coração. O símbolo 
do coração esteve constantemen-
te presente, como recurso e como 
atividade. Prestou-se muita atenção 
às atitudes do coração. Com estes 
dados se colacava a pergunta a cada 
um dos participantes: Quem és tu?

Na grande sala deste Centro de Es-
tudos de Santa Maria do Castelo se 
improvisou um cenário com cubos 
de cartão de grandes proporções. 
O conjunto de peças constituía um 
autêntico puzzle. Com uma música 
de fundo começou a representação. 
O actor principal ia colocando em 
cena quatro atores que colaboraram 
com ele. Os cubos com sua disposi-
ção desordenada simbolizavam uma 
grande rocha; desses cubos saiam 
correntes de água. Com a magia do 
teatro o caudal de água surgido da 
rocha se transformou num persona-
gem: “o carisma marista” se materia-
lizou ante os olhos dos espetadores. 
Animado pelas mãos habilidosas dos 
artistas, este personagem recém-
-nascido aos olhos dos espetadores 
em forma de títere, foi implicando na 
açaõ a todos os participantes.

Este recurso teatral criou nos parti-
cipantes a consciência de que parti-
lhavam uma motivação comum que 
anima todas as obras maristas do 
mundo. “Nos reunimos aqui, comen-
tava a meu lado, uma moça loura, 
delgada e esbelta, porque nos une o 

espírito de Marcelino”. E o animador 
dizia ao microfone: “Já éramos uma 
família antes de chegar aqui; mas 
agora se vê que realmente somos 
una família”.

Com esta ambientação começaram 
as apresentações por grupos. De on-
de vens? Que atividades se realizan 
na obra marista em que trabalhas? 
Apareceram novos símbolos que 
identificam os grupos de trabalho e 
reflexão.

A primeira jornada introdutória se 
completou na manhã seguinte com 
as prrguntas colocadas pelo Irmão 
Emili Turú, Superior geral, no início 
do dia: Para que estamos aqui?

Partindo de alguns acontecimen-
tos duros, dolorosos, sangrentos, 
da nossa realidade mundial mos-
trou que se olhamos para fora ve-
mos grandes problemas. Algo pa-
recido ao que aconteceu na época 
de Champagnat. Mas Marcelino deu 
uma resposta. O seu compromisso 
se expressou em gestos simples. 

Nós hoje somos parte do problema 
do mundo pelo que fazemos ou 
pelo que deixamos de fazer. Com a 
nossa resposta temos que construir 
uma Igreja de rosto mariano. E, con-
tinuando perguntou: Como fazer? 
Pondo-nos à escuta atenta do que 
acontece junto a nós. Especialmente 
pondo-nos à escuta atenta do que 
diz o Espírito Santo.

Toda a atividade do dia teve seu 
ponto culminante na missa, animada 
pelo padre Pedro García. A toalha 
do altar era um quadro multicolor 
composto com os desenhos que 
cada um tinha feito pondo em relevo 
o que havia dentro de seu coração. 
Toda a atividade dos seminários, 
realizados durante a tarde, e o fruto 
do largo tempo de silêncio que pre-
cedeu a eucaristia, estava recolhido 
nesse tapete de atitudes internas. O 
ato penitencial foi um convite a ana-
lisar as máscaras que ocultam a ver-
dade de nossas vidas. E as máscaras 
que nos ocultam a dura realidade 
do mundo. A Palavra de Deus pro-
pôs aos participantes a capacidade 
de construir as atitudes do coração 
sobre fundamentos sólidos, sobre 
a rocha. Houve um momento para 
compartir o que cada um levava no 
seu coração; então alguns dos par-
ticipantes explicaram os símbolos 
utilizados nos seus desenhos para 
exprimir o que continham em seu 
coração jovem.

Numa sala do recinto onde se rea-
liza o encontro a ONG SED realizou 
uma exposição com fotografias que 
refletem a realidade dura do nosso 
mundo. Este recurso serviu de apoio 
a vários seminários de solidariedade 
que se levaram a efeito durante a 
tarde.
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O dia começa à volta de uma 
mesa. A mesa pode ampliar-
-se à medida que chegam os 

comensais. As mesas pequenas podem 
unir-se a outras para formar uma mesa 
ainda maior. Os espaços onde se pode 
partilhar a vida multiplicam-se no hori-
zonte. Essa era a proposta da dinâmica 
com a qual se iniciou o dia. Os par-
ticipantes deslocavam-se fisicamente 
desde seu pequeno reduto inicial em 
direção a espaços que comportavam 
uma grande comunidade. De mesa em 
mesa se chegou até à mesa de La Valla 
que oferece com abundância o alimen-
to do carisma marista.

Depois do pequeno-almoço, os parti-
cipantes no encontro tomaram a sua 
merenda para o caminho. Estava pre-
visto passar o dia em contato com 
a natureza ao mesmo tempo que se 
aprofundava a relação pessoal. Três 
ônibus tomaram os participantes de 
Buitrago a Oteruelo del Valle. Desta 
pequena aldeia partiram por caminhos 
que se perdiam no bosque. Através 
desses caminhos chegaram ao Mos-

teiro de Santa María del Paular. La 
primeira parada foi em Rascafría. Fazia 
calor. A sombra das árvores oferecia 
em certo refrigério. Era meio-dia.

Durante a caminhada se realizaram 
duas dinâmicas que fomentaram o en-
contro em profundidade. Em primeiro 
lugar, por grupos de dois, puderam 
partilhar com o companheiro alguns 
elementos significativos da vida pesso-

13 de agosto

A jornada começa com uma surpresa. Devemos con-
tinuar aprofundando a identidade marista de que já 
tínhamos falado no início do encontro. A surpresa 

está oculta numa grande caixa. É um presente que nos faz 
a vida. Ao abrir a caixa, que contém o presente, os jovens 
encontram dentro um espelho grande no qual podem con-
templar seu próprio rosto, sua própria identidade. A partir 
desta experiência os jovens eram convidados a descobrir 
quem se ocultava por detrás de cada rosto. A referência 
às máscaras com que ocultamos a verdadeira identidade 
voltou a estar presente.

Na primeira parte da manhã se dedicou a una mesa redonda 
sobre l actividade pastoral que se faz em diversos lugares. 
Intervieram o jovem João Ribeiro Bastos, de 18 anos, uni-
versitário, estudante de direito na universidade do Rio de 
Janeiro, e representante da Pastoral Juvenil da Província 
Brasil Centro Norte. Na sua proposta descreveu o amplio 
leque de atividades pastorais que a Província desenvolve a 
favor dos jovens e o apoio de meios humanos e técnicos 

que as acompanham. O Irmão Vincent de Paul Kouassi, ir-
mão marista da Costa do Marfim, encarregado da Pastoral 
Juvenil neste país, partilhou com os presentes a actividade 
que realizam os irmãos com as crianças e os jovens. O 
professor Normand do colégio Laval, no Canadá, autor de 
um livro sobre ecologia e religião, com os seus trinta anos, 
expôs com muita força e entusiasmo o trabalho que realiza 
dentro da Igreja canadense a favor da ecologia. Algumas 
das suas iniciativas se podem consultar através da página:  
www.greenchurch.ca. O irmão Iñigo García Blanco, director 
da obra social Espiral, partilhou com os jovens o trabalho 
que realiza a comunidade marista em Fuenlabrada, um bair-
ro nos arredores de Madrid. Nesta obra marista se realizam 
vários projetos no Centro-guia para menores e no Centro 
de ensino profissional, com jovens com dificuldades ou 
carências de integração social.

A tarde foi dedicada a diversas atividades em seminários de 
reflexão ou ação. 

12 de agosto

al. O caminho para o Paular se conver-
teu no caminho de Emaús. A partilha 
era animada, viva, intensa. Num segun-
do momento se tratava de ampliar o 
grupo a três pessoas e poder partilhar 
o sonho de Champagnat que hoje se 
encontra no coração dos jovens. Esse 
momento prolongava o banquete da 
mesa de La Valla com o qual se tinha 
iniciado a oração da manhã.


