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Novidades

Ir. Emili Turú, Superior Geral

O que diz o Espírito, através dos jo-
vens maristas reunidos, por alguns 
dias na Espanha, representando 

muitos milhares de jovens espalhados por 
todo o mundo?

Essa pergunta estimulou minha escuta 
atenta, e eis aqui algo do que aprendi de 
nossos jovens:

•	Sentem-se jovens entre tantos outros 
jovens; alegram-se por viver sua fé cristã 
como crentes (believers!), a partir do ca-
risma marista; querem comprometer-se 
na construção de uma Igreja com rosto 
mariano.

•	Com coração agradecido, amam o que 

receberam e recebem no contexto do 
Instituto marista, e por isso desejam 
que promovamos com mais força ain-
da a evangelização das crianças e dos 
jovens, conferindo-lhes o protagonismo 
que merecem.

•	Sonham com a possibilidade de um 
mundo diferente, e comprometem-se 
seriamente com sua transformação, atra-
vés da educação; no acompanhamento 
pastoral; na promoção dos direitos da 
criança, do adolescente e do jovem; na 
preservação do planeta...

•	Senti-os plenamente internacionais, va-
lorizando a riqueza da diversidade cul-
tural, e comunicando-se bem além dos 
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Mensagem dos jovens maristas
Encontro Internacional dos Jovens Maristas
Buitrago 14 de agosto de 2011

limites linguísticos. Na partilha sim-
ples e transparente de suas histórias 
pessoais, apreciaram o valor sagrado 
de cada pessoa.

•	Querem dar continuidade a essa ini-
ciativa do Instituto marista e por isso 
sonham com uma Equipe internacional 
de jovens que possa promover e acom-
panhar processos similares, no futuro.

•	Escutei a mensagem que alguns 
jovens lançaram, em seu silêncio, 
recordando-me que há continentes 
que precisam de maior protagonis-
mo, de maior escuta na sociedade, 
na Igreja e entre nós.

Enfim, o que me está dizendo, o que 
nos está dizendo o Espírito, através de 
nossos jovens maristas?

•	Que o carisma de Champagnat está 
vivo e é fonte de inspiração para 
milhares de jovens, nos cinco con-
tinentes: que a missão marista é tão 
atual como 200 anos atrás. Por isso, 
“precisamos de Irmãos” e precisa-
mos de leigos e de leigas maristas 
que queiram dar continuidade ao 
sonho de Marcelino.

•	Que a evangelização das crianças e 
dos jovens, especialmente através 
da PJM, deve, em continuidade, ser 
promovida e reforçada.

•	Que precisamos reforçar o prota-
gonismo das crianças e dos jovens, 
atores de sua própria história e não 
apenas receptores passivos de nos-
sas ações.

•	Que nosso horizonte, como o de 
Jesus, é a construção do Reino de 
Deus, com claros sinais de nossa 
preferência pelas crianças e pelos 
jovens marginalizados.

•	Que somos convidados a marcar 
mais presença entre os jovens, aco-
lhendo-os e escutando-os: sua ener-
gia, seu entusiasmo e sua alegria... 
são uma bênção para todos nós.

•	Que o Instituto marista deve ser ca-
paz de encontrar, junto com tantos 
jovens sedentos de espiritualidade, 
novos espaços de crescimento in-
terior.

•	Que, aos maristas, pede-se de apre-
sentarem, de modo singular, uma 

maneira peculiar de ser Igreja, a 
exemplo de Maria: a comunidade 
de Pentecostes que, na diversidade 
de línguas, é capaz de se entender 
e compreender; uma comunidade 
aberta, acolhedora, que oferece sem 
impor, que serve sem buscar honras 
e reconhecimentos.

Maria, nossa boa e terna Mãe, obri-
gado por tua presença discreta, mas 
eficaz, ao longo desses dias de graça. 
Abençoa os jovens que, aqui reunidos 
ou em qualquer outra parte do mundo, 
levam com alegria teu nome. Que se-
jam semeadores de Boas-notícias ao 
seu redor, cristãos comprometidos e 
cidadãos ativos, como queria Cham-
pagnat.

Em tuas mãos colocamos o Instituto 
marista, convictos de que Tu continua-
rás a tudo fazer entre nós.

___________
Ir. Emili Turú, Superior Geral

Encontro internacional de jovens 
maristas
Buitrago – Espanha
15 de agosto 2011

Nós, jovens maristas, reunidos no Encontro In-
ternacional de Buitrago, queremos agradecer 
a oportunidade de viver esta experiência onde 

experimentamos um mesmo espírito, um carisma ma-
rista.

Agradecemos muito ao Instituto Marista por acom-
panhar-nos e mostrar-nos tudo quanto Jesus, Maria e 
Marcelino Champagnat podem trazer para nossas vidas; 
por apostar em nós como agentes maristas; por crer 
em nós enquanto pessoas com variadas capacidades. 
Agradecemos a missão do Instituto e o exemplo que vive 
e transmite; agradecemos por ser luz e esperança nas 
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realidades de cada Província e por 
oferecer-nos um modelo para nossas 
vidas, ajudando-nos a ser pessoas e a 
melhorar o mundo.

Obrigado por ser uma instituição 
aberta: o espírito de família e a aco-
lhida, a qualquer hora, em qualquer 
momento, fazem com que nos sinta-
mos parte dessa família. Este espírito 
permitiu que no encontro pudésse-
mos continuar a descobrir e a parti-
lhar o carisma marista. Agradecemos 
a oportunidade de poder partilhar a 
fé com outros jovens, porque isso 
nos alimenta a esperança de trans-
formar o mundo segundo o projeto 
de Jesus.

atentos à realidade  
do mundo

Jovens, somos partes do mundo e, 
portanto, queremos caminhar rumo 
a um mundo novo, uma terra nova; 
terra que viva 
em paz e onde 
os mais pobres 
possam viver 
em condições 
de igualdade, 
onde possamos 
chegar ao enten-
dimento, atra-
vés de relações 
mais sadias e de 
maior compre-
ensão.

Cremos que é 
importante co-
nhecer a rea-
lidade em que 
vivemos e suas 
n e c e s s i d a d e s 
para encontrar respostas adaptadas 
a nosso mundo atual. Cremos que a 
solidariedade é a forma de expressar 
a presença de Deus no mundo. Mar-
celino Champagnat soube ver as si-
tuações de seu tempo e dar-lhes res-
posta. Atualmente, encontramo-nos 
ante uma realidade marcada pela cri-
se de fé, de injustiça, de degradação 
ambiental e, maristas, devemos estar 
preparados para fazer face a essa si-
tuação, através da educação.

Queremos favorecer uma mudança 
das estruturas do mundo, da Igreja, 
do Instituto marista, para que este-
jam a serviço da sociedade, especial-
mente dos mais desfavorecidos – no 
material e no espiritual.

Jovens maristas hoje

Jovens maristas, sentimo-nos corres-
ponsáveis com os Irmãos e Leigos, na 
missão marista. Queremos transmitir 
vida – onde quer que estejamos – 
porque é o que sabemos fazer me-
lhor. Queremos um mundo vivo, um 
mundo que sente e que ama: tudo 
o que fizermos com amor sincero é 
bom para todos.

Queremos viver e celebrar a fé sem 
complexos, com espiritualidade, sen-
do portadores da Boa-nova, com 
coragem e perseverança.

O que podemos oferecer ao mundo é 

nosso testemunho, nosso amor, nos-
so compromisso e nossas próprias 
pessoas. Queremos cultivar um olhar 
global, mas sem perder de vista que 
precisamos trabalhar em nível local. 
Queremos desenvolver essa tarefa, 
sendo protagonistas em cada um de 
nossos países, em todos os nossos 
movimentos, nas escolas e nas uni-
versidades... porque assim atualiza-
remos a experiência do Hermitage no 
mundo de hoje.

aos irmãos

Jovens maristas, nós precisamos tam-
bém de algumas mudanças para sen-
tir-nos mais próximos de vocês. Não 
permaneçam fechados na esfera do 
marista; ajudem a abrir-nos à Igreja 
em seu conjunto, no mundo. Bus-
quem conosco um equilíbrio dentro 
da missão partilhada entre Irmãos e 
Leigos, mas não percam sua identi-
dade de Irmãos; necessitamos que, 
continuamente, atualizem a institui-
ção de Marcelino de forma humilde 
e próxima.

Nós jovens precisamos que os Irmãos 
não receiem de anunciar a palavra 
de Deus, a mensagem de Jesus e o 
testemunho de sua vida marista. É 
realmente vital e crucial que vocês 
sejam revolucionários e fortes nes-
sa questão, nas sociedades em que 
vivemos. Temos muito clara nossa 
identidade marista, mas também te-
mos necessidade de sentir-nos Igreja; 

de poder ser o rosto 
mariano da Igreja, 
hoje; de sentir-nos 
parte e força da 
Igreja, abertos aos 
diversos carismas 
que há na igreja.

Partilhamos a pre-
ocupação do futu-
ro devido ao enve-
lhecimento dos Ir-
mãos, em algumas 
partes do Instituto, 
o que pode trazer 
um distanciamen-
to da Missão. Fo-
mentar a presença 
dos Irmãos entre as 
crianças e jovens. 

Incentivar a formação do espírito 
marista e a proximidade dos Irmãos, 
para favorecer as vocações maristas, 
seja de leigos, seja de Irmãos.

Propostas concretas

Possibilitar a criação de Comissões 
de jovens maristas, em nível local, 
provincial, regional e internacional, 
para continuar a gerar e compartilhar 
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FMSI
Entidade Consultiva junto à ONU

inquietações e propostas relativas à vida dos jovens e do 
Instituto Marista (possibilitar a participação na próxima 
Assembleia da Missão Marista).

Comprometer-nos com a defesa dos direitos da juven-
tude, através da participação nas instituições políticas.

As novas tecnologias são boa oportunidade para sentir-
-nos em rede, para facilitar o contato, para sentir-nos 
próximos, para partilhar, propor respostas à situação dos 
jovens no mundo ... (chat, blog, redes sociais).

Ter como referência de nosso trabalho pastoral o docu-
mento “Evangelizadores entre os jovens”.

Propomos que se favoreçam os intercâmbios culturais, 
entre Províncias e em nível regional, para que continue-
mos conscientes de que a realidade que vivemos em 
nossas comunidades é muito diferente daquela que se 
vive em outros lugares. São necessários encontros de 
jovens para partilhar experiências de vida e propiciar 
intercâmbios para promover a pastoral juvenil numa 
realidade diferente, porque isso favorece o crescimento 
pessoal e, ao mesmo tempo, é trabalho marista. Conhe-
cer outras realidades faz nascer um compromisso para 
com os outros e nos dá uma visão global, na hora de 
trabalhar na dura tarefa de mudar o mundo; eis a boa-
-nova deste Encontro.

No dia 6 de setem-
bro de 2011, os Ir-
mãos Jim Jolley e 

Manel Mendoza se apre-
sentaram à representação 
das Nações Unidas, em 
Genebra, para receber, em 
nome da FMSI, o ‘Passe 
anual de acesso’ que nos 
é conferido pelo novo es-
tatuto de consultora junto 
à ONU. Este acontecimento coroa um 
trabalho de dois anos para preencher 
as formalidades de reconhecimento da 
FMSI pela ONU.

Até agora, nossas representações, em 
Genebra, tinham acesso aos órgãos 
da ONU para participar de encontros 
e conferências, mas sob o nome da 
Franciscans International (FI), que ti-
nha o estatuto de consultora, há mais 
de 12 anos. A partir de agora, nos-
sos representantes têm permissão de 
acesso oficial junto aos órgãos das 
Nações Unidas, em nome da FMSI. 
Esse estatuto de consultor nos permite 
pleitear a participação em encontros, 
como visitantes; assim, por exemplo, 
nas sessões do Conselho dos direitos 
humanos, representando oficialmente 

a FMSI.

Esse estatuto especial de consultor, 
reconhecido pelo Conselho econômico 
e social da ONU (ECOSOC), dá à FMSI 
a oportunidade de participar de rele-
vantes conferências internacionais pa-
trocinadas pelas Nações Unidas e dos 
encontros organizados pelos órgãos 
que preparam essas conferências. Ele 
também nos dá voz em algumas con-
ferências da ONU e nos permite, como 
participantes, de apresentar trabalhos 
escritos sobre assuntos específicos.

Dessa maneira, nossa proposta de pro-
moção dos direitos da criança, na es-
fera internacional, assinala um passo 
avante, em nome do Instituto Marista 
– FMSI.

A Província Marista do Rio 
Grande do Sul celebrou no 
dia 21 de agosto a emissão 

pública dos Votos Perpétuos dos 
Irmãos André Nosini e Valdinei 
Gabardo.

Na solenidade religiosa, ocorrida 
em Garibaldi, os Irmãos professa-
ram os Conselhos Evangélicos da 
Pobreza, Castidade e Obediência, 
sendo então acolhidos em defi-
nitivo pelo Instituto dos Irmãos 
Maristas. Cerca de 500 pessoas 
acompanharam a cerimônia pre-
sidida pelo Bispo da Diocese de 
Caxias do Sul, Dom Alessandro 
Ruffinoni. 

Irmão André, que atua na Comuni-
dade Marista de Cachoeira do Sul, 
escolheu como lema a passagem 
de São Paulo aos Filipenses: Tudo 
posso naquele que me fortalece. 
Irmão Valdinei, da Comunidade 
Marista da Ilha Grande dos Mari-
nheiros (Porto Alegre), escolheu 
como lema da Profissão Perpétua 
o Evangelho de João: Eu sou o 
caminho, a verdade e a vida.

Profissão Perpétua

Rio Grande do sul


