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II AssembleIA InternAcIonAl 
dA mIssão mArIstA - nAIróbI 2014
Carta do Ir. Emili Turú, Superior geral

AdmInIstrAção GerAl

Os Irmãos John Klein, João Carlos do Prado, Chris Wills e Javier Espinosa estão participando, com a Comissão Internacional 
da Missão, de encontros com as Províncias do Brasil, de 21 al 28 de Abril.

Os Conselheiros Gerais Josep Maria Soteras e Eugène Kabanguka estão na Argentina, em Mar del Plata, onde participam 
de um seminário para os Irmãos com menos de 55 anos. O encontro começou dia 24 e termina amanhã, dia 26 de abril.

Os Conselheiros Gerais Ernesto Sánchez e Antonio Ramalho participaram da reunião da Conferência Europeia Marista 
(CEM), em Maimón, na Espanna, nos dias 24 e 25 de abril. Continuam a visita à Província Mediterrânea.

Queridos Maristas de Cham-
pagnat. A celebração da pri-
meira Assembleia Internacio-

nal da Missão Marista em 2007, com 
todo o processo realizado nas dife-
rentes províncias e distritos, pode 
ser qualificado como acontecimento 
histórico, que foi a primeira vez que 
irmãos e leigos/as de todo o mundo 
se reuniram para refletir juntos, em 
igualdade de condições, acerca da 
missão do Instituto no presente e 
para o futuro, assim como sobre sua 
identidade.

A experiência, embora vivida com 
intensidade diferente nas várias par-
tes do mundo, foi apreciada global-
mente como muito positiva. Tanto 
é verdade, que o XXI Capítulo ge-
ral não apenas reconheceu algumas 
considerações da Assembleia, como 
convidou explicitamente a “organizar 
outra Assembleia Internacional da 
Missão Marista, seguindo o espírito 
de Mendes”.

O Conselho geral, convencido de que a Assembleia pode ser novamente um instru-
mento muito eficaz a serviço da missão marista, convidou uma Comissão internacional 
para preparar o processo necessário para a celebração de uma nova Assembleia em 
2014. Esta Comissão é composta por: Sra. Alice Miesnik, Estados Unidos; Sra. Mónica 
Linares, Cruz del Sur; Ir. Mark Omede, Nigéria; Sr. Frank Malloy, Austrália; Sr. Manuel 
Gómez Cid, Mediterrânea; Ir. Paul Bhatti, Ásia Austral; Ir. César Rojas, Secretariado dos 
Irmãos Hoje; Ir. Javier Espinosa, Secretariado dos Leigos; e Ir. João Carlos do Prado, 
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reestruturAção de lA VAllA

"Fundada nos Montes Sagrados"

Secretariado de Missão e coordenador 
da Comissão. Agradeço muito since-
ramente o trabalho que todos estão 
realizando com grande criatividade e 
visível comprometimento com a vida e 
a missão maristas.

Na logotipo escolhido para esta II As-
sembleia, destacam-se grandes chamas 
de fogo. Muitos povos, em especial al-
gumas culturas do continente africano, 
onde terá lugar a fase final da Assem-
bleia, encontram-se em volta da foguei-

ra para dialogar e celebrar a vida. Essa é 
a maravilhosa experiência que estamos 
chamados a reproduzir nos diferentes 
níveis de participação: local, provincial, 
internacional. Convocados para ficar 
ao redor da fogueira, que nos ilumina, 
aquece e fascina com seu mistério.

O fogo é também símbolo do espí-
rito e nos recorda o acontecimento 
de Pentecostes. Creio que foi uma 
constatação unânime de todos os que 
participaram da Assembleia de que o 
autêntico protagonista desse processo 
foi o Espírito Santo, que se fez sentir 
com força e que levou seus participan-
tes a descobrir, de maneira vivencial, 
novas dimensões da missão marista. 
Convido, pois, a todos os Maristas 
de Champagnat para que, desde já, 
envolvamo-nos ativamente neste novo 
processo internacional,  bem abertos à 
ação do Espirito, presente em nós.

Na expectativa do horizonte da cele-

bração dos 200 anos da fundação do 
Instituto, o convite não poderia ser 
mais explícito: “Maristas novos em 
missão”. Esperamos que a caminhada 
que iniciamos agora juntos, todos os 
Maristas de Champagnat, permita-nos 
continuar explorando o significado 
profundo dessa chamada para a “novi-
dade”, tão insistente em nosso último 
Capítulo geral.

Maria convocou a primeira comunida-
de cristã; também hoje, como “nova” 
mulher, Ela é nossa inspiração e nosso 
apoio em nosso compromisso para 
construir uma Igreja com rosto mariano. 
Juntos, pedimos a ela que abençoe o 
processo desta II Assembleia, para uma 
maior vitalidade do carisma marista.
_____________
Ir. Emili Turú, Superior geral
Roma, 25 de março de 2013

Recursos para preparar a Assembleia: 
www.champagnat.org/nairobi/

Chegou a primavera na França. 
Após tanto frio e neve, a vida se 
renova.  Eu amanheci à medida 

que subia a pé a antiga estrada. Uma 
maravilha verde me acompanhava. As 
antigas árvores se renovavam.  As re-
servas ofereciam à paisagem uma bele-
za esplêndida, serena. Eu me movimen-
tava em silêncio, ouvindo o bom dia 
dos pássaros, enquanto outra música 
ressoava no meu íntimo, do Salmo 87, 
um louvro a Jerusalém: “Seu fundamen-
to se encontra nos montes santos. O 
Senhor ama as portas de Sião, mais do 
que todas as habitações de Jacó. Coi-
sas gloriosas são ditas de ti, ó cidade 
de Deus. Farei menção de Raabe e da 
Babilônia àqueles que me conhecem: 
eis que da Filístia, e de Tiro, e da Etió-
pia, dir-se-á: Este homem nasceu ali. E 
de Sião dir-se-á: Este e aquele homem 

nasceram ali; e o mesmo Altíssimo a 
estabelecerá. O SENHOR contará na 
descrição dos povos que este homem 
nasceu ali. Assim os cantores como os 
tocadores de instrumentos estarão lá; 
todas as minhas fontes estão em ti”.

Tendo sido derrubada a antiga escada 
do exterior, apareceu, surgindo do sub-
solo, a rocha.

Essas paragens, ocultas pelas constru-
ções do século XIX, assumem grande 
valor pedagógico para todos. Ver, acima 
de tudo, nossa casa construída sobre 
a “rocha” nos reconforta. No entanto, 
nos tempos atuais, implica profunda 
catequese evangélica (Mt. 7, 24). Além 
disso, sustentadas por essa rocha, co-
mo concreto, apareceram pedras entre-
laçadas, como um corpo rígido.

http://www.champagnat.org/nairobi/
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Fantástico, me disseram! Observem es-
te detalhe! Assim, de volta à casa, es-
cutaremos o Pastor das Hermas, o es-
critor leigo do século II, que via a igreja 
como uma grande torre construída com 
pedras vivas: os cristãos. Uma igreja, 
que, sendo realidade, está sempre em 
construção. Como nós, os Maristas!

A “casa de Boner” avança em ritmo 
seguro. Todos os níveis estão concre-
tados e as águas cobertas. Os espaços 
se apresentam em justa proporção e 
medida.

A que espaços me refiro? O Conselho 
Geral e a Província de L’Hermitage 
aprovaram, no ano passado, a reforma 
de La Valla, um de nossos lugares de 
origem. A Casa Bonner apresentava-se 
em estado bastante precário. O único 
espaço passível de visita era o “quarto 
Champagnat”, com a “mesa”, o altar 
e pouca coisa mais. Assim, a casa foi 
demolida em sua totalidade, exceto 
dentro do pequeno espaço onde vê a 
"mesa". As paredes foram preservadas 
e fortalecidas.

Agimos, portanto, com plena liberdade, 
exceto em relação ao quarto do Pa-
dre Champagnat, que será restaurado 
“como era antigamente”, mantendo o 
resto muito funcional sem perder seu 
caráter doméstico. 

Além disso, graças a uma linguagem 
arquitetônica muito objetiva, na casa 
de La Valla apresentam-se simbolica-
mente três pilares da vida marista: a 

espiritualidade, a fra-
ternidade e a missão 
profética. La Valla exi-
be três níveis em seu 
interior: o sótão (com 
um pequeno porão), 
um andar térreo e 
outro andar superior. 
Também fazem parte 
do conjunto dois pe-
quenos quartos com 
banheiro e uma pe-
quena cozinha.

No subsolo, encon-
tra-se o “porão”, na 
linguagem de São 
João da Cruz, “o es-

paço escondido, místico, ao qual se 
desce para encontrar a paz interior, o 
fundamento e a água viva”. A planta 
baixa, no mesmo nível, é transparente, 
acolhedora e sem barreiras. Aí fica a 
“mesa”. Símbolo de nossa fraternidade 
sustentado pelo “porão”, fundada na 
Rocha aparente. Subindo ao primeiro 
andar, chegamos à Sala Alta, com o 
pé-direito alto e uma ampla janela pa-
norâmica, e que nos fala de missão, da 
Missão profética hoje, e se projeta além 
de nossas fronteiras, ao mundo todo.

Os três níveis: 
o subsolo (em vermelho), 

a planta baixa (em cor verde) 
e o piso (em cor amarela).

A casa fala por si: a Missão apoiada 
na fraternidade; fraternidade fundada 

na Rocha, o tesouro interior. Essa é a 
espiritualidade que impregna a nossa 
casa toda. Nossa espiritualidade. Todos 
poderão vivenciar tal experiência. La 
Valla é simples assim. E assim deve-
-se escutar, pois, se L’Hermitge fala, La 
Valla sussurra belas palavras de amor 
em nossos corações. As mesmas que 
seduziram Marcelino e os primeiros 
irmãos.

Fogo de Pentecostes que, do humilde 
rincão da Europa projetou-se com pai-
xão para atingir todo o mundo. Hoje, 
irmãos e leigos, esculpem “a pedra” e 
a moldam com ternura e convicção. 
Em comunhão, e com Maria, seguem o 

caminho iniciado em La Valla, esculpin-
do e construindo não apenas edifícios, 
mas pessoas!

Jamais poderei agradecer suficiente-
mente, pois viajar de Barcelona é muito 
fácil, uma hora de avião. Por isso, es-
tas palavras dirigem-se, sobretudo, aos 
que talvez nunca possam vir aqui. E se 
para essas pessoas eu venha a conse-
guir transmitir uma fagulha do espírito 
que me anima, eu me sentirei muito 
feliz. Ajudando a guardar este tesouro 
em seu coração, o legado da peque-
na e humilde casa Bonner, onde tudo 
nasceu...com um sacerdote com vinte 
e poucos anos e um grupo de leigos!

La Valla, tu te expandiste aos confins 
do mundo, à África, Oceania, Ásia e 
América! Hoje vamos todos a ti. Porque 
em ti encontramos a fonte da vida e em 
tua luz vemos a luz.

__________________ 
Joan Puig-Pey, arquiteto
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A próxima Conferência geral 
(L’Hermitage, 8-29 setembro de 
2013) situa-se em um contexto 

mundial, eclesial e institucional que 
merece ser considerado.

Nesses 50 anos do Concílio Vaticano 
II reconhecemos todo o caminho de 
renovação percorrido pelo Instituto. 
Diante dos “profetas das catástrofes”, 
vislumbramos com esperança o mun-
do, a Igreja e nós mesmos, procurando ser "profetas da 
esperança” em meio a uma situação de “exílio” em que 
nos encontramos.

“É apenas a aurora”: há muito ainda a percorrer, mas 
avançamos com paciência e plenos de confiança no futu-
ro porque reconhecemos muitos sinais de vida.

Como o profeta em pleno exílio, podemos repetir: “Eis 
que faço uma coisa nova, agora sairá à luz; porventura 
não a percebeis?” (Is 43, 19).

E do mesmo modo que a sen-
tinela, vigia... esperando ativa-
mente e alerta, queremos ser 
“sentinelas da manhã” (Novo 
Millennio Ineunte 9; Is 21, 11).

O horizonte do bicentenário ma-

rista oferece-nos um ponto de referência em relação ao 
sonho de Champagnat: “despertar a aurora” (Salmo 56). 
Temos uma rica herança de dois séculos, no entanto 
pensamos e sonhamos com os  anos que hão de seguir 
os 200 da vida e da vitalidade maristas.

“Despertar a aurora” indica uma atitude ativa de compro-
misso diante dos grandes desafios que os últimos Capí-
tulos gerais apresentaram e que podem ser agrupados em 
torno das palavras “profecia” e “mística”.

Neste momento histórico, dirijamos nosso olhar a Maria, 
aurora dos novos tempos, em quem encontramos ins-
piração para descobrir que atitudes assumiremos para 
realizar a tarefa.

“É preciso provocar o despertar da aurora 
acreditando nela” (Ir. Basilio).

Outros contextos que trazem luz e esperança à Confe-
rência geral:

* O novo pontificado do Papa Francisco;

* A proximidade do encerramento do Ano da Fé;

* A próxima Assembleia Interna-
cional da Missão Marista (2014).

____________________

Conferência Geral - Setem-
bro 2013 - Notre Dame de 
L'Hermitage, França.
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A cAmInho dA conferêncIA GerAl 
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4. Do Vaticano II ao bicentenário marista

1. Tema e logo da Conferência 

2. Participantes da Conferência Geral

3. O que é uma Conferência Geral?

www.champagnat.org/cg2013/
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