Agradecimento ao Santo Padre
Ir. Ernesto Sánchez Barba, Superior-Geral

Audiência do Papa Francisco aos participantes da Conferência Geral – 24/03/2022
Querido Santo Padre, Papa Francisco:
Começo agradecendo-lhe, do fundo do coração, a oportunidade de nos encontrar hoje com o senhor nesta
Audiência. Muito obrigado pela sua gentil acolhida.
O Conselho Geral está presente aqui junto com todos os Provinciais e Superiores de Distrito de nosso Instituto Marista. Durante a Conferência Geral que estamos realizando, nos demos tempo para dialogar e discernir
sobre nosso presente e futuro, procurando ouvir a voz do Espírito para responder à realidade de nossos dias.
São Marcelino Champagnat, cuja estátua o senhor pode ver com frequência do lado de fora da Basílica de São
Pedro, em frente à casa de Santa Marta, nos fundou como Congregação de Religiosos Irmãos, a serviço da educação e da evangelização de crianças e jovens, com atenção especial aos mais necessitados.
Champagnat nos deu o nome de Maria, “Maristas”, para nos inspirar nela, tanto em nossa vida espiritual, como
em nossa vida fraterna e em nossa missão. Hoje queremos lhe oferecer de presente uma imagem da “Boa Mãe”,
como a chamava São Marcelino, réplica da estátua que tinha sobre sua mesa e que frequentemente contemplava
com amor. É uma imagem que mostra a ternura de Maria, abraçando carinhosamente a Jesus, mostrando a
confiança total do menino nos braços de sua mãe. É um convite contínuo a ser, como Maristas, rosto mariano
na Igreja e no mundo.

Santo Padre, queremos lhe agradecer o seu testemunho de proximidade com a Igreja e com o mundo, bem
como a sua voz profética encorajando-nos a ser a presença de Deus, próxima e misericordiosa, no meio de um
mundo em contínua turbulência. A nossa missão educativa, junto dos jovens e dos mais necessitados, assume
um valor fundamental nesses tempos. Realizamo-lo em comunhão com o senhor e com toda a Igreja, e muito
em sintonia com os princípios do Pacto Educativo Global (entregar-lhe-ei um pergaminho com a assinatura
de todos nós, como sinal do nosso compromisso) e com o processo sinodal que o senhor propôs. Estamos
conscientes também da nossa fragilidade e vulnerabilidade, e da necessidade de caminharmos juntos, na Igreja,
com outras Congregações religiosas e Instituições educativas. Procuramos avançar no acompanhamento e na
formação de tantos leigos e leigas comprometidos com o carisma Marista.
Hoje nos apresentamos diante do senhor, com simplicidade, para pedir sua bênção para todos os Irmãos. E
também sua bênção para os leigos comprometidos com a vida e a missão do Instituto, para todos os jovens de
nossas obras educativas e sociais em 78 países, e suas famílias.
Obrigado, Santo Padre, pelo seu testemunho pessoal, do qual fui testemunha direta quando participei do Sínodo da Juventude e do Encontro para a proteção dos menores. Sua liderança obsequiosa e profética sempre me
impressionou, assim como o foi a de Jesus. Rezamos em comunhão com o senhor. Muito obrigado!

